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۲ 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

ة أخرجت أنعم علینا بنعمة اإلسالم، وجعل أمتنا خیر أمالذي الحمد هللا رب العالمین، و      
(صلى اهللا علیه  سیدنا محمد ى خیر خلقه نبي الهدي، وأصلي وأسلم علاً للناس، أحمده حمدًا كثیر 

األسوة الحسنة لمن كان یرجو اهللا هادینا إلى الصراط المستقیم، وشفیعنا یوم الدین، هو وسلَّم) 
والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیرًا، ورضي اهللا عن آله وأصحابه الطیبین الطاهرین، ومن سلك 

 بع نهجهم إلى یوم الدین.طریقهم، واتَّ 
 :وبعــد  

ن حصل علیه وعمل به فقد مَ ها نفعًا، رًا وأعظمُ دْ ها قَ ُذروة ِسنام العلوم، وأجلُّ  فإن علم العربیة     
قد عني علماؤنا السابقون بدراسة ول نال رضى اهللا سبحانه وتعالى؛ ألنها لغة كتابه العزیز،

وكان ا، تقعید قواعدهو  ،اعنایة فائقة، فبذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في استنباط أحكامه العربیة
نتاج جهدهم وثمرة تعبهم أن خلفوا لنا تراثًا علمیًا هائًال تزخر به مكتبات الدنیا بأسرها، مما هو 

قابعًا في  مخطوطاً ما زال فخر ومجد لكل مسلم، لكن الجانب األكبر من هذا التراث العلمي 
من جدید، جه إلى النور ، ویخر من ینفض عنه الغبار إلى یحتاجت، مراكز المخطوطات والمكتبا

 العلم في كل مكان. ةبمنه الباحثون، وطل حتى ینتفع
 

لغة القرآن إن من حق علمائنا األجالء وسلفنا األبرار الذین نذروا أنفسهم وأوقاتهم لخدمة     
أن نبرز جهدهم، ونحفظ علمهم من أن تغیبه السنون، وتطویه األزمان، فكان تحقیق  الكریم

 وٕاخراجها في صورة مطبوعة ودراستها نًا، وتوثیقها توثیقًا دقیقًا،تحقیقًا علمیًا رصی المخطوطات
   ؛موروث التاریخي، والشعور بقیمتهلحفاظ على هذا الاو  من الوسائل لتحقیق هذه الغایة، وسیلةً 

عز ـــ  أدعو اهللاو  ،لیكون في متناول الجمیع ؛ق علمیة ونشرهائیكون بدراسته وتحقیقه بطر  إنَّما
َمُنوْا ِمنُكْم آاُهللا الَِّذیَن َیْرَفِع ﴿ :قوله تعالىأكون من الموفقین في هذا العمل إیمانًا ب أن ــــ وجل

 .)١١(المجادلة: ﴾َوالَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 
 

وكان لزامًا عليَّ بعد أن ترسخت في ذهني فكرة التحقیق أن أفتش في فهارس المكتبات       
التي تعنى بالمخطوطات، وخصوصًا تلك التي تعرض مخطوطاتها على صفحات (االنترنیت) 

وبعد رحلة بحث كمكتبة جامعة الملك سعود، ومكتبة المصطفى، ومكتبة اإلسكندریة وغیرها، 
في تحقیق  للدكتوراه هذه أطروحتيفكانت  ر على مخطوٍط جدیٍر بالدراسة،وقع االختیا طویلة

الِعْقد : (حاشیة على شرح الشیخ خالد األزهري على المقدمة اآلجرومیة البن آجروم بعنوان
وم محمد  نب)، ألحمد الَجْوَهِرّي من َفْتِح الَحيِّ الَقیُّوِم في َحلَّ َشْرِح األزهريِّ على ُمَقدَِّمِة ابِن آُجرُّ

 ه).١٣١٦لَّمي المرداسي الفاسي (ت:الحاج السُّ  بن حمدون ابن
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۳ 

إنَّ هذه الحاشیة تعدُّ من أشهر مؤلفات ابن الحاج، ومن المعلوم لدى المعتنین بعلم النحو      
ه) المشهورة باآلجرومیة أو الجرومیة كما یسمیها البعض، نسبة ٧٢٣أن مقدمة ابن آجروم (ت:

ي إلى مؤلفها، قد ظفرت باهتمام كثیر من النحاة، حیث تناولوها بالدراسة والشرح، ووضعوا الحواش
ه)، ومن ٩٠٥المفیدة علیها، فمن بین أهم الشروح المشهورة علیها شرح الشیخ خالد األزهري (ت:

بین أهم الحواشي التي وضعت على هذا الشرح حاشیتنا هذه التي عقدنا العزم ـــ بعد التوكل على 
ن وراء هذا اهللا ـــ على تحقیقها، وقد وقع اختیاري علیها لتكون موضوعًا لدراستي للدكتوراه، وكا

 االختیار جملة من األسباب نذكر منها ما یأتي:
رغبتي الشدیدة في اإلسهام في إحیاء التراث العربي اإلسالمي ونشره، وذلك من خالل  -١

تحقیق هذه المخطوطة من بین العدید من المخطوطات التي خلفتها الحضارة العربیة 
ا طلبة العلم والساعین إلى دراسة اإلسالمیة، وهي بحاجة إلى إخراج ونشر؛ لیعم النفع به

 لغة القرآن الكریم.
 ألفت فقد أهمیتها، على دلیل اآلجرومیة على وضعت التي والحواشي الشروح كثرة إنَّ  -٢

 قواعد في آجروم ابن متن عن اإلعراب: ككتاب المقدمة هذه دراسة في خاصة كتب
 ألبي ــــ اآلجرومیة المقدمة دراسة في السنیة الدرر وكتاب تبركان، لمحمد ـــ اإلعراب

 وذكرا اآلجرومیة لمصنف الكتابان هذان ترجم فقد علوش، الوهاب عبد بن ماهر بكر،
 منها، شرح كل على وضعت التي والحواشي شروحها أحصیا كما النحو، في مذهبه
 .الطبع وأماكن وطبعاتها، وأعاریبها، منظوماتها، وكذلك

 ذلك في تلقب كانت التي فاس، مدینة إلى نسبة فاسي، مغربي لعالم المخطوط هذا إنَّ  -٣
 التي الحاج ابن أسرة إلى ـــ ذلك عن فضالً  ــــ ینتمي وهو والمعرفة، العلم بعاصمة العصر

 الدراسات مجال في كبیر دور األسرة لهذه كان وقد المغربیة، األسر أعرق من تعد
 یحظى الجلیل العالم لهذا أثر أول هو المخطوط هذا أنَّ  وسعادة فخراً  وحسبي اللغویة،
 إلیه وصل ما مدى على التعرف خالله من استطعت إذ وتحقیقًا، دراسةً  باحثٍ  بعنایة
 .والتصریف النحو بعلمي درایة من المغاربة إخواننا

 ما كل بذلت وقد الحاشیة، هذه تحقیق على ــــ تعالى اهللا استخارة بعد ــــ العزم عقدت األسباب لهذه
 المتبع العلمي المنهج وفق على اإلمكان قدر وسرت الغایة، هذه سبیل في ووقت جهد من عندي

 .ونشرها النصوص تحقیق في
 

لتراث لم تكن قد خطرت فكرة تحقیق مخطوط من ا نَّ ولعل الواجب یحّتم عليَّ أن أشیر إلى أ     
الدكتور  هذا المجال، ولكنَّ مشرفي األستاذ المساعد نَّ هذه أول تجربة لي في، وأقبلُ  في ذهني

جّل األعمال، وأمام ، وأنها من أبأهمیة هذا النوع من الدراسة نوفل علي مجید الراوي، أقنعني
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٤ 

شاداته وجدُت نفسي أنساق مع الفكرة، فشحذت الهمة من أجل تحقیق هذا المخطوط توجیهاته وٕار 
لتزخر به مكتبة اللغة العربیة  ؛وٕاخراجه بحّلة حدیثة نفیسة،وُدَرٍر وبیان ما فیه من كنوز ثمینة 

، رفوف المظلمة؛ وألنَّ من أدب الكاتب إشهار فضل اآلخرینبعد أن كان مركونًا في المتاحف وال
،  فضل أستاذي المشرف فإنني ُأشِهرُ  وُأعلن أن كل ما حققته في هذه وأشكره جزیل الشكر، عليَّ

 ة لي، أمدَّ اهللا في عمره، وبارك فیه.األخویاألطروحة هو بفضل نصائحه 
 

وبعد البحث والتقصي من عدم  وقراءة محتواها، ومطبوعان مخطوطوبعد الحصول على       
وشحذت الهمة حتى یسَّر اهللا لي  ،استخرت اهللا تعالى في هذا األمر فعقدت العزمكونه محققًا، 

مختصرًا بمصنف  قسمین، جعلت األول تعریفاً  واقتضت طبیعة األطروحة أن تكون في ،ذلك
المتن وهو خالد األزهري، وذكرت أهم الحواشي التي كتبت  اآلجرومیة، ثم أتبعته بترجمة لشارح

فذكرت  بوصفنا أول من یترجم له،على شرحه، ثم عرجت بعد ذلك إلى دراسة مسهبة البن الحاج 
تب التراجم هذه الحاشیة إلیه مستدًال بكوتحقیق نسبة  ،سنة وفاتهالتدقیق في سنة والدته و 

وبینت الخطوط العریضة لمنهج مؤلفه فیه، وختمت قسم الدراسة بالمنهج الذي اتبعته  واألعالم،
 .وعرض صور من نسخ المخطوط في التحقیق ووصف النسخ التي اعتمدتها

 

ا معه باألمانة ، ولقد تعاملنأما القسم الثاني من هذه األطروحة فقد خصص للنص المحقق     
صاحبه بین یدي  للضرورة؛ ألن هذا المتن هو أمانة العلمیة الالزمة، فلم نتدخل في متنه إالَّ 

وترجمة بتخریج شواهده وذلك  ،ر اإلمكان إلى إخراجه إخراجًا علمیاً المحقق، وٕانَّما سعینا قدْ 
كل فأزلنا جهد شْ الواردة فیه، وبیان ما اعتقدنا أنه مُ  وآرائهم العلماء أعالمه، وتوثیق نصوص

ة سیجدها القارئ الكریم في خاتمة اإلمكان إشكاله، فضًال عن ذلك كله صنعنا له فهارس متنوع
 .هذه األطروحة

وأجد من الضروري في هذا المقام أن أشیر إلى أني أدخلت في عملي كتاب شرح األزهري      
بأقواس  آجروم وبخط مغایر عنه، فضًال عن حصر مقدمة ابن في هامش مفصول عن المتن

كتاب األزهري كان  أن ابن الحاج عندما حشَّى على ممیزة، والسبب الذي دفعني إلى ذلك هو
یقتطع من كالمه عبارات كثیرة نحسب أن القارئ بحاجة إلیها، ولو أننا وضعنا هذه العبارات في 

ى أن فرز كالم األزهري یعین القارئ على فهم كالم ابن ثقل الهامش بها، عالوة علالهامش ألُ 
 .لم ینقل كالم األزهري كله بل حشَّى علیهالذي  الحاج
وال یسعني في هذا المقام إالَّ أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى مشرفي األستاذ المساعد الدكتور:     

السنوات، كما أتقدم ابعة هذا البحث عبر هذه نوفل علي مجید الراوي على تحمله مشاق مت
بشكري وامتناني للسید عمید كلیة اآلداب األستاذ الدكتور علي كمال الدین الفهادي على ما قدمه 

 لي من مساعدة في تشكیل لجنة المناقشة وتحدید موعدها.
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هاني  األستاذ الدكتور: ، برئاسةكما أشكر السادة األفاضل أعضاء لجنة الفحص والمناقشة     
األستاذ المساعد الدكتور: محمد صابر مصطفى، واألستاذة عضویة كل من و  ،صبري علي

المساعدة الدكتورة: دلخوش جار اهللا حسین، واألستاذ المساعد الدكتور: صباح حسین محمد، 
قبولهم قراءة هذه األطروحة ومناقشتها  كتور: نشأت علي محمود، علىواألستاذ المساعد الد

عاناة القراءة والتقویم؛ وفاًء بالمسؤولیة األكادیمیة ومساهمًة في مو  ،وتقییمها، وتحمل أعباء السفر
 بناء صرح البحث العلمي، واهللا تعالى من وراء القصد وهو یهدي السبیل.

وحسبي أني بذلُت الجهَد  وأخیرًا أقول: الحمد هللا أوًال وآخرًا على إتمام هذا العمل وٕانجازه،     
و من النقص والخطأ، فإن أصبت فمن اهللا سبحانه وتعالى، وله والطاقَة، وهو عمل بشري لن یخل

طأُت فمن نفسي الضعیفة، فقد قال المزني تلمیذ الشافعي ــــ رحمه اهللا ــــ (لو الحمد والمنَّة، وٕان أخ
 .ورَض كتاٌب سبعین مرًة، لُوِجَد فیه خطٌأ، أبى اُهللا أن یكون كتاٌب صحیحًا غیَر كتابه)عُ 

 

یوم ال  ،وصدقة جاریًة لي إلى یوم الدین اهللا أن یقبل عملي هذا خالصًا لوجهه الكریم، أدعو     
ه على ذلك قدیر وباإلجابة جدیر، وصلى اهللا إنَّ  ،سلیم إالَّ من أتى اهللا بقلٍب  ینفع مال وال بنون،

            على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                                                          
 حواس غازي علي                                                                     

                                                                       ٢٤/٣/٢٠١٤      
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رداسي الفاسي مي المِ لَّ حاشیة البن الحاج السُّ  هو ي الذي نقوم بتحقیقهكتاب العقد الجوهر  إنَّ      
على  ه)٩٠٥الجرجاوي المصري (ت: ه) على شرح الشیخ خالد األزهري١٣١٦المغربي (ت:

الصنهاجي المعروف بابن آجروم  المقدمة النحویة المشهورة باآلجرومیة ألبي عبد اهللا
وشرح الشیخ خالد  ،ثالثة كتب هي: المقدمة اآلجرومیة هذه األطروحة تضم وألنَّ  ه)؛٧٢٣(ت:

 الماتن والشارحنقدم نبذة عن أن في دراستنا ینا ارتأعلیها، وحاشیة ابن الحاج على الشرح 
ي وقفة ، ثم نقف بعد ذلك عند المحشّ وكتابیهما اللذین نبع منهما كتاب العقد الجوهري البن الحاج

 . مفصلة

 أوًال: التعریف بابن آجروم وخالد األزهري:
 

 :ومقدمته ابن آجروم): ١(
ْنهاجي بن عبد اهللا هو اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن محمد       النحوي الفاسي،  بن داود الصِّ

وم  عروفالم ومعناه بلغة البربر  ـــ بفتح الهمزة الممدودة وضم الجیم والراء المشددةـــ بابن آُجرُّ
إلى البركة  سوباً من ،حسَّاباً  ،إمامًا مجّوداً  ،محققاً  ،مقرئاً  ،أستاذاً  ،كان فقیهاً ، الفقیر الصوفي

باإلمامة بالنحو، والبركة وصفه شراح مقدمته كالمكودي والراعي وغیرهما و ، والصالح، حج وزار
 .)١(والصالح، ویشهد بصالحه عموم نفع المبتدئین بمقدمته

 

َأنِّي َرَأْیت ِفي َتاِریخ غرناطة ِفي  الَّ إَولم َأقف َلُه على َتْرَجَمة، (( :ه)٩١١(ت: قال السیوطي     
َأعِني  ـــــبفاس على َهَذا الرجل، َوَوصفه  َتْرَجَمة ُمَحمَّد بن َعلّي بن عمر الغساني النَّْحِوّي َأنه َقَرأَ 

سنة اْثَنْیِن َوَثَماِنیَن وِستِماَئة، َفُیْؤَخذ من َهَذا  ـــ َكَما تقدم ـــ باألستاذ، والغساني، مولده ـــــالرجل َهَذا 
ه َكاَن على َأنَّ ا استفدنا من مقدمته َوهنا َشْيء آخر؛ َوُهَو َأنَّ ، ابن آجروم، َكاَن ِفي َذِلك اْلَعْصرأنَّ 

مجزوم َوُهَو َظاهر  ر بالخفض، َوُهَو عبارتهم، َوَقاَل: اْألَمرُ ِألَنَُّه عبَّ  ؛َمْذَهب اْلُكوِفّیین ِفي النَّْحو
 َوأْنكرُه البصریون، ،والجزم بَها َرْأیهم )َكْیَفَما(َوذكر ِفي الجوازم  ،ه ُمعرب َوُهَو َرْأیهمْ ِفي َأنَّ 
 .)٢())فتفطن

في شهر صفر الخیر، ه) ٧٢٣(وكانت وفاته سنة  ،ه)٦٧٢(عام  ـــ رحمه اهللا ـــ مولدهكان      
 .)٣(ودفن داخل باب الجدید بمدینة فاس ببالد المغرب

ــــ البن  ذهب من أخبار في، وشذرات الذهب ١/٢٣٨:ـــ للسیوطي والنحاة اللغویین طبقات في بغیة الوعاة=:  )(١
 .٢/٦٠٦، وموسوعة أعالم المغرب ـــ لمحمد حجي:٦/٦١العماد الحنبلي:

 .١/٢٣٨بغیة الوعاة: )(٢
وسلوة ، ٦/٦٢، وشذرات الذهب:٢/١٧٩٦:عن أسامي الكتب والفنون ــــ لحاجي خلیفة =: كشف الظنون )(٣

ومعجم المطبوعات المغربیة  ،٢/١٢٦للكتاني:األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ــــ 
ـــ لعمر  ، ومعجم المؤلفین٢/١٤٥المصنفین ـــ للبغدادي: وآثار المؤلفین أسماء وهدیة العارفین، ١١:ــــ للقیطوني
 .٢١٧:في طبقات المالكیة ــــ لمحمد بن مخلوف وشجرة النور الزكیة، ١١/٢١٥:رضا كحالة
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 أما متن اآلجرومیة فهو مختصر شدید في النحو العربي، اختصر فیه مؤلفه كتاب الجمل     
للزجاجي، وضم معظم أبواب النحو المشهورة، وقد اكتسب هذا المتن اسمه من مؤلفه  في النحو

ابن آجروم، واشتهر بــ (المقدمة اآلجرومیة أو المقدمة الجرومیة)، فعمَّ النفع بهذه المقدمة 
ها وسهولة حفظها؛ وألن مؤلفها إنما وضعها لوجه اهللا عز لمبتدئین في سائر األمصار؛ لیسر ا

أنه ألفها تجاه الكعبة الشریفة، ولّما انتهى من تألیفها ألقاها في البحر وقال: إن  وجل، وحكي
، فكان األمر كذلك ، وطبعت على الحجر بفاس مرارًا )١(كانت خالصة لوجه اهللا تعالى فلن تبتلَّ

وتكرارًا من دون تاریخ، وطبعت بمطبعة العربي األزرق على الحجر ضمن مجموع به اثنا عشر 
 .)٢(ه)، وله تألیف آخر بعنوان: حرز األماني في القراءات١٣١٠نة (متنًا س

 

 :وشرحه لآلجرومیة الشیخ خالد األزهري ):٢(
هو زین الدین، خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجاوي نسبًة إلى       

ل ــــ وهو طفل ــــ٨٣٨( تي ولد فیها عام(جرجا) ـــ من مدن الصعید في مصر ـــ ال مع  ه)، وتحوَّ
 .)٣(أبویه إلى القاهرة، ثم حفظ القرآن الكریم وخدم في األزهر وقَّادًا، فُلّقب بالوّقاد األزهري

اشتغل ـــ رحمه اهللا ـــ بالعلم على كبر، قیل: كان عمره ستًا وثالثین سنة، وكان سبب       
على كّراس  في األزهر سقطت منه یومًا فتیلةٌ  أثناء خدمته في انصرافه إلى الدرس والتألیف أنه

م العربیة، فدرس أوًال أحد الطلبة فشتمه وعیَّره بالجهل، فترك الوقادة وأكبَّ على طلب العلم وتعلُّ 
على (یعیش المغربي) ـــ نزیل سطح األزهر ـــ ثم على (داود المالكي) و (السنهوري) و 

وشارك في غریبها، ثم عمل في التدریس فاشتهر وذاع صیته  (الجوجري)، وبرع في العربیة
فعًا، وانتفعت به الطلبة، وبعدها انصرف إلى التصنیف والتألیف، فشرح اآلجرومیة شرحًا نا

البن هشام، وهو المشهور بالتوضیح، شرحًا  إلى ألفیة ابن مالك وصّنف على أوضح المسالك
سمي بــ تمرین  لكالبن ما لفیةوٕاعرابًا على األتوضیح، حافًال سمَّاه: التصریح بمضمون ال

، قواعد اإلعراب ب إلىموصل الطالسّماه: البن هشام،  ، وشرحًا على قواعد اإلعرابالطالب
ـــ في رابع عشر وكانت وفاته ـــ رحمه اهللا وغیرها من الكتب، وكثر النفع بتصانیفه؛ لوضوحها، 

 . )٤(قاهرة، وهو راجع من الحجكة الحاج خارج الرْ ه) ببُ ٩٠٥من محرم سنة (
  

 .٤/١٢٥:ومعجم المؤلفین ،١١المطبوعات المغربیة:ومعجم  ،٢/١٧٩٦ف الظنون:=: كش )(١
 .٢١٧:النور الزكیة في طبقات المالكیة ، وشجرة١١=: معجم المطبوعات المغربیة: )(٢
، ومعجم ٢/٢٩٧واألعالم ـــ للزركلي: ،٣/١٧١التاسع ـــ للسخاوي: القرن ألهل الالمع =: الضوء )(٣

 .٤/٩٦المؤلفین:
، وشذرات ١/١٩٠اشرة ـــ لنجم الدین الغزي:والكواكب السائرة بأعیان المئة الع ،٣/١٧٢الضوءالالمع: =: )(٤

 .٤/٩٦، ومعجم المؤلفین:٨/٢٥الذهب:
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ومیة: الحواشي التي كتبت على شرح الشیخ خالد ):٣(  لآلُجرُّ
 

 

صیته في  والمبتدئین في تعلم العربیة، وذاعر شرح الشیخ خالد بین أوساط الطلبة اشته      
 المفیدة،وانبرى العلماء لهذا الشرح ووضعوا علیه الحواشي واشتهر شهرة واسعة،  ، وذاعاآلفاق

في المطبعة العامریة بمصر سنة وهذا الشرح مطبوع بهامش حاشیة أبي النجا على شرح األزهري 
ه)، وبهامش العقد الجوهري في حل شرح األزهري في المطبعة األمیریة الكبرى ببوالق ١٣١٤(

المنتصبین لنفع العبید، الخافضین جناحهم  رافع مقام الحمد هللا((جاء في أوله: ه)، ١٣١٩سنة (
  تعالى من غیر شك وال تردید ... للمستفید، الجازمین بأن تسهیل النحو إلى العلوم من اهللا

وبعد: فهذا شرح لطیف أللفاظ اآلجرومیة في أصول علم العربیة ینتفع به المبتدئ إن شاء      
غار في الفن واألطفال، ال للماهرین في العلم من اهللا تعالى، وال یحتاج إلیه المنتهي، عملته للص

وهذا آخر ما أردنا ذكره على هذه المقدمة، وكان الفراغ ((وجاء في آخره:  ،)١())...حول الرجالف
ول یوم من رجب الفرد سنة سبع وثمانین هذا الشرح بعد عصر یوم الجمعة، أ من تصنیف

الشریفة النبویة، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسلیم، وسالم على  وثمانمئة من الهجرة
 .)٢())جمیع األنبیاء والمرسلین، والحمد هللا رب العالمین، آمین

التي استطعنا جمعها من المصادر مرتبین إیاها  سنحاول هنا أن نذكر أهم هذه الحواشيو       
 وفیات أصحابها: سنوات على وفق

للشیخ أبي بكر، إسماعیل بن عمر بن علي الشنواني النحوي، التونسي األصل  تانحاشی -١
الدرة الشنوانیة على شرح اآلجرومیة في علم ه)، سمى إحداها: ١٠١٩المصري الشافعي (ت:

المواهب الرحمانیة على شرح ، وهو شرح مطّول جمع فیه نفائس األقوال، وسمى الثانیة: العربیة
 . )٣(اآلجرومیة

ة للشیخ شهاب الدین، أبي العباس، أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل حاشی -٢
الدرر الفرائد على شرح اآلجرومیة ه)، سماها: ١٠٢٠بن محمود الشلبي، المصري الحنفي (ت:

 .)٤(للشیخ خالد

 .٢٧ــــ٢٥، والنص المحقق:٤بي النجا:حاشیة أ (١)
 .٢٨٧المحقق:، والنص ٩٨حاشیة أبي النجا:(٢) 
، ودیوان ١/٨٠عشر ــــ للمحبي: الحادي القرن أعیان في ، وخالصة األثر٢/١٧٩٧=: كشف الظنون: (٣)

 .٣/٤٣٦، ومعجم المؤلفین:١/٢٣٩، وهدیة العارفین:٢/٦٢، واألعالم:١/٥٦:ــــ للغزي اإلسالم
، وٕایضاح المكنون في الذیل على ١/١٥٣، وهدیة العارفین:١/٢٧٦، واألعالم:٢/١٧٩٦=: كشف الظنون: (٤)

 .١/٢٥٠معجم المؤلفین:، و ١/٤٦٧كشف الظنون ـــ للبغدادي:

                                                            



 دراسةال                             العقد الجوھري من فتح الحيِّ القیوم                   
 

 ۱۰ 

عالم بالمیقات والحساب، من :المصري الحنفي علي بن عبد القادر النبتیتيحاشیة للشیخ  -٣
فتح رب البریة في حل شرح اآلجرومیة ه)، سماها: ١٠٦٥(ت: نبتیت بشرقیة مصرأهل 

 .)١(لألزهري

للشیخ العالمة شهاب الدین، أحمد بن أحمد بن سالمة القلیوبي المصري حاشیة القلیوبي:  -٤
 . )٢(ه)١٠٦٩الشافعي (ت:

الوفائي النحوي حاشیة للشیخ عبد الكریم بن محمد بن رمضان السكندري األزهري المالكي  -٥
 . )٣(ة السنیة على حل ألفاظ الشیخ خالد واآلجرومیةرَّ الدُّ ه)، سماها: ١٠٨٠ي (ت:رّ الشهیر بالدُّ 

الشافعي النابلسي الصوفي  لشیخ عبد اهللا بن عبد الغفور الجوهري النحويلالجوهري:  حاشیة -٦
 . )٤(ه)١١٣٧(ت:

 . )٥()هـ١١٣٩(ت: الشُُّرْنُبَالِليّ حسن لشیخ حسن بن : لالشُُّرْنُبَالِليّ  حاشیة -٧
، للعالمة حسن بن علي بن أحمد األزهري المنطاوي الشهیر بالمدابغي المدابغي: حاشیة -٨

 . )٦(ه)١١٧٠المتوفى بمصر سنة (

، أحمد الجرجاوي األزهري، من علماء القرن الثاني عشر الهجري، حاشیة العالمة أبي النجا -٩
ه)، وفي بوالق سنة ١٢٧٩طبعت عدة مرات، منها: في المطبعة االزهریة بمصر سنة (

 . )٧(ه)١٣٤٣في القاهرة سنة (و ه)، ١٣٠٨ه)، وفي المطبعة الخیریة بمصر سنة (١٢٨٤(
القادر بن عبد العزیز السنباوي األزهري، محمد بن محمد بن أحمد بن عبد  :حاشیة األمیر -١٠

م في ولد في ناحیة سنبو (بمصر) وتعل ،الم بالعربیة، من فقهاء المالكیةالمعروف باألمیر: ع
إمرة في كانت له  )أحمد(ألن جده  )؛األمیرــ (اشتهر به)، ١٢٣٢سنة ( األزهر وتوفي بالقاهرة

 . )٨(أكثر كتبه حواش وشروح ،الصعید، وأصله من المغرب
 لمغرب، أصله من ا ،د بن محمود العطار: من علماء مصرحسن بن محم حاشیة العطار: -١١

 .١/٧٥٧، وهدیة العارفین:٢/١٦٤، وٕایضاح المكنون:٤/٣٠١، واألعالم:٣/١٦١=: خالصة األثر: (١)
 .١/١٦١، وهدیة العارفین:١/١٧٥، وخالصة األثر:٢/١٧٩٦الظنون: =: كشف (٢)
 . ٦/٧٦، ومعجم المؤلفین:١/٦١٣=: هدیة العارفین: (٣)
، ومعجم ٤/٩٩األعالم:و ، ٣/٩٩عشر ـــ لمحمد خلیل المرادي: الثاني القرن أعیان في =: سلك الدرر (٤)

 .٢/٢٥٤المؤلفین:
 .١/٤٤٩ـــ للجبرتي:في التراجم واألخبار =:عجائب اآلثار (٥)
، وٕایضاح ١/٧٠، ومعجم المطبوعات العربیة والمعربة ـــ لسركیس:٢/١٧٩٦=: كشف الظنون: (٦)

 .٢/٩٥، ومعجم المؤلفین:٢/١٠٧المكنون:
 بن إبراهیم بن العزیز ، والدلیل إلى المتون العلمیة ـــ لعبد٢/٤٧٩=: معجم المطبوعات العربیة والمعربة:(٧) 
 .٤٩١قاسم:
 .٧/٧١=: األعالم:(٨) 
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 .)١(ه)١٢٥٠سنة ( توفي ،ومولده ووفاته في القاهرة
بن السید حسن الشهیر بالبیطار، الدمشقي لشیخ حسن بن السید إبراهیم ل حاشیة البیطار: -١٢

توفي بدمشق الشام ، ه في العلم والفهم والفضائلوأوان هعصر ، ونادرة هزمانأعجوبة  كان، الشافعي
 .)٢(، أول یوم من شهر رمضان عند الغروب صائماً ه)١٢٧٢(سنة 
تسهیل ه)، بعنوان: ١٣١٥حاشیة عبد الحمید بن الشیخ إبراهیم الشافعي الشرقاوي (ت: -١٣

 .  )٣(ه)١٣١٣طبعت في بوالق بمصر سنة ( الفوائد لتحصیل شرح الشیخ خالد،
حاشیة الشیخ أبي العباس، أحمد بن محمد بن حمدون السلمي، المعروف بـابن الحاج،  -١٤
العقد الجوهري من فتح الحي القیوم في حل شرح األزهري على مقدمة ه)، سمَّاها: ١٣١٦(ت:

ه)، وفي بوالق سنة ١٣١٥ـــ وهي التي نقوم بتحقیقها ـــ طبعت في فاس سنة ( ابن آجروم
 .ه١٤٢٧دار البیضاء بالمغرب سنة ال، وفي )٤(ه)١٣١٩(

حاشیة الشیخ عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن محمد الفقیه المالكي السیوطي الجرجاوي  -١٥
، فوائد الطارف والتالد على شرح اآلجرومیة للشیخ خالده)، عنوانها: ١٣٤٢المصري (ت:

اآلجرومیة للشیخ ه)، وبهامشها شرح ١٣١٨طبعت في المطبعة األدبیة في القاهرة سنة (
 .  )٥(خالد

 

 

، ١٥٢٤:ـــ للبكري نباء أوائل القرن الثالث عشر والتواليبأ =: فیض الملك الوهاب المتعالي (١)
 .٢/٢٢٠واألعالم:

 .٢/١٧٨، واألعالم:٣٩٨:الوهاب المتعاليفیض الملك =: (٢) 
 .٤٩٢، والدلیل إلى المتون العلمیة:٢/١٢٧٤=: معجم المطبوعات العربیة والمعربة: (٣)
 .٤٩١:الدلیل إلى المتون العلمیة، و ٤/١٠٧:ٕایضاح المكنون، و ١٠٣=: معجم المطبوعات العربیة والمعربة: (٤)

 .٤٩١:العلمیة
 .٤٩٢لعلمیة:، والدلیل إلى المتون ا٣/٣٤٦األعالم: =: (٥)
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 : التعریف بالمؤلف:ثانیاً 
 

 :): ابن الحاج، ترجمة حیاته١(
 

ولقبه، لكن قسمًا منها  ،وكنیته ،ذكر اسمه المصادر التي ترجمت البن الحاج علىاتفقت      
كان قد توّسع في ذكر ساللة اسمه وأوجزت األخرى في ذلك، مع اختالف یسیر في اإلشارة إلى 
كنیته، فمنهم من ذكر أن كنیته أبو العباس، ومنهم من ذكر أن كنیته تاج أبي العباس لكنهم 

عبد  حمدون بن بنعبد الرحمن  ،أحمد بن محمد بن الشیخ حمدون بن أبي الفیض متفقون بأنه:
، یمتد الفاسي دارًا ومنشأً  ،نسباً  المرداسي أصًال وحسبًا، لميبن الحاج السُّ الرحمن بن حمدون 

 ه)،١٢٣٥مرداس، ولد في مدینة فاس بالمغرب سنة (إلى الصحابي الجلیل العباس بن  نسبه
محمد  وكان والده الشیخ ،)١(ها في المغربوقضى حیاته كلَّ  ،وبها نشأ في صیانة ونعمة وعفاف

ال سیما في مجال الطلب والتحصیل والدرس، فأخذ من علوم عصره بن حمدون شدید العنایة به 
وطب، وكان محل تقدیر وحب وٕاعجاب من جمیع شیوخه؛ نظرًا  ،ولغة ،وتاریخ ،وحدیث ،من فقه

ًة، ونّسابًة لعًا حجّ قًا مطّ قّ كان  ـــ رحمه اهللا ـــ عّالمًة محو لما أوتي من صفات حسنة ودیانة متینة، 
 .)٢(ورًا، وكان فقیهًا عالمًا أدیباً خًا مشهومؤرّ 

 شیوخه:): ٢(
في مدینة فاس، الحاج التي تعد من العائالت المشهورة ینتسب مترجمنا إلى عائلة ابن       

وكان ممن انتهت ((ه) كان یعد من مشاهیر العلماء، ١٢٣٢فجده أبو الفیض، عبد الرحمن (ت:
إلیه الرئاسة في جمیع العلوم، وانفرد بالمهارة والتبحر في جمیع الفنون، وخصوصًا التفسیر، 

، وله تآلیف كثیرة كحاشیته على تفسیر أبي )٣())والحدیث  والتصوف المؤید بالكتاب والسنة
ه)، ومنظومة میمیة في السیرة على نهج البردة، اشتملت على نحو أربعة آالف ٩٨٢السعود (ت:

وأرجوزة في المنطق وأخرى في علم الكالم، ونظم مقدمة ابن حجر وشرحها في سفر سماه:  بیت،
 ، وبانتسابه إلى هذه العائلة كان من)٤(نفحة المسك الداري لقارئ صحیح البخاري، إلى غیر ذلك

ذكرت  الطبیعي أن یأخذ من أقرب الناس إلیه وهما أبوه وعمه، وٕالى جانب هذین العلمین
بذكر أبیه وعمه من خیرة شیوخ فاس في عصره، وسنبدأ  ي ترجمت له بأنه أخذالمصادر الت

 .٨/٢٨١٦، وموسوعة أعالم المغرب:٢/٤٣٥للسماللي:=: اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم ـــ (١) 
اتحاف الُمطالع بوفیات أعالم القرن الثالث ، و ٢/٤٣٥ل مراكش وأغمات من األعالم:اإلعالم بمن ح =: (٢)

  ، ١/٣٤١عشر والرابع ـــ البن سودة:
 .٣/٥:ومحادئة األكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ـــــ للكتاني سلوة األنفاس(٣) 
 .٣/٦=: م. ن:(٤) 
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على  الذین استطاعت هذه الدراسة من الوقوف علیهم مرتبین إیاهم ونذكر َمن بعدهما من شیوخه
 سنوات وفیاتهم: وفق

 ،الفاسيمي المرداسي لَّ بن الحاج السُّ ابن حمدون بن أبي الفیض،  أبو عبد اهللا، محمد :والده -١
قرأ القرآن و ، وبها نشأ في حجر والده، ، ولد بفاسمة األدیب المشارك المحدث األریبالعالَّ 

له مؤلفات ، حمدون بن أبي الفیض لحدیث على والدهوالتفسیر واوجوده، ودرس البیان والمنطق 
لده عدیدة منها: شرح بعض األبیات من الُخمَسین األخیرین من میمیة والده، كمل به شرح وا

علیها بإذن منه عند وفاته، وشرح خریدة والده في المنطق، سّماه بالجوهرة الفریدة في حل رموز 
 . )١(ه)١٢٧٤سنة ( توفي، ونظم توضیح ابن هشام، وغیر ذلك، الخریدة، ونظم مختصر خلیل

السُّلمي المرداسي  ابن الحاج حمدون بن أبي الفیض، أبو عبد اهللا، محمد الطالب بن: عمه -٢
هل الفضل والدین، بعید الساحة عن كل ما یشین، فقیهًا نّظارًا من أ((ـــ رحمه اهللا ـــ  كان ،الفاسي

أّلف تآلیف عدة منها: حاشیة على شرح  ،)٢())عارفًا بالفقه والحدیث والتصوف والتاریخ واألنساب
العشر،  المرشد للشیخ میارة، وحاشیة على بحرق الصغیر، واألزهار الطیبة النشر في المبادئ

واإلشراف على بعض من حلَّ بفاس من مشاهیر األشراف، ونظم الدر والآلل في شرفاء عقبة بن 
أجلى من شمس النهار، وریاض صوال، وروض البهار في ذكر جملة من مشایخنا الذین فضلهم 

الورد إلى ما انتهى إلیه هذا الجوهر الفرد، تكلم فیه عن نسب أبیه أبي الفیض، حمدون ابن 
 .)٣(ه)١٢٧٣سنة ( به من الوالدة إلى الوفاة، توفي الحاج وما یتعلق

 :أبو الحسن، علي بن إدریس بن علي ُقَصارة الِحْمَیري -٣
المنطق، أخذ عن حمدون ابن كان عارفًا بالنحو والتصریف والحساب والعروض واللغة و       

، ومن تصانیفه: تحقیق الخبر عّمن مات من علماء القرن الثالث عشر، وحاشیة على الحاج
سنة  م، وحاشیة على بحرق الصغیر، توفيالموضح، وحاشیة على شرح بناني على السل

 . )٤(ه)١٢٥٩(

 

 

واإلعالم ، ٤/١٣٣الفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالمي ـــ للحجوي:و ، ١٦٧ -١/١٦٦=: سلوة األنفاس: (١)
 .٤٠١، وشجرة النور الزكیة:١/٢١٣ع:، وٕاتحاف المطال٦/٣٠٦بمن حل مراكش وأغمات من األعالم:

 .١٦٧ -١/١٦٦سلوة األنفاس:(٢) 
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم و  ،٦/٣٠٥مراكش وأغمات من األعالم:اإلعالم بمن حل =:  (٣)

 .٤٠١، وشجرة النور الزكیة:١/٢١١وٕاتحاف المطالع: ،١/٤٦٥ت والمسلسالت ـــ للكتاني:والمشیخا
  ، ٣٩٨شجرة النور الزكیة:و ، ٧/٣٢، ومعجم المؤلفین:٢/٣٥٣سلوة األنفاس:=:  (٤)
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 :محمد الحراق الصالحالولي  -٤
أبو عبد اهللا سیدي محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن یحیى بن  الشیخ العالمة،هو       

انتهت إلیه الرئاسة في الفنون من تفسیر،  الموسوي، كان إمامًا جلیل القدر،عمر الحسني العلمي 
أخذ العلم عن جماعة  ،أیضاً  األدب والشعركان منفردًا في وحدیث، وفقه، وتصوف، وغیرها، و 

له مصنفات ، )ه١٢٦١(توفي سنة  ،العربي الدرقاوي عن أخذها من الشیوخ، وطریقة التصوف
 .)١(عدة في التصوف وغیره

 :تي الفاسيالفاللي الحجر  بن عبد الرحمنمحمد  أبو عبد اهللا، ،شیخ الجماعة -٥
في أوانه، مع المشاركة في العلوم كان ممن حاز رئاسة الفقه في زمانه، وٕالیه المرجع       

والصالح والدین والورع والیقین، وكان یحضر مجلسه من الفقهاء والعلماء ومن الطلبة شيء 
سنة رها فأعرض عنها ولم یقبلها، توفي كثیر، عرضت علیه المناصب من اإلمامة وغی

 .)٢()ه١٢٧٥(

 : بن علي المرنیسي الفاسي )وسكون الحاء (بفتح المیمبو العباس، أحمد بن َمْحمد أ -٦
مشاركًا في عدة فنون، لكن غلب علیه علم العربیة حتى صار المشار إلیه  كان عالمًا فقیهاً       

فیه في األقطار المغربیة، وكانت الخالصة بجمیع شروحها وحواشیها نصب عینیه بحیث یقرؤها 
، ولد بفاس دي على األلفیةمن غیر مطالعة وال توقف وال مراجعة، له حاشیة على شرح المكو 

 . )٣(ه)١٢٧٧سنة ( توفي بها
 

 تالمیذه:): ٣(
ما یشیر إلى تالمیذ ابن الحاج، سوى ما ذكرته المصادر من  لم تذكر كتب التراجم والسیر      

ثم  الذي نال شرف اإلجازة العلمیة منه، أنه شارك في تعلیم سلطان المغرب الحسن األول،
لینهلوا من قنوات المعرفة التي یجیدها في شتى المجاالت من  اصطفاه السلطان ألوالده من بعده

 .)٤(،وطب وتاریخ وأنساب وتصوف فقه وحدیث ونحو ولغة ومنطق
 
 
  

ٕاتحاف ، و ٧/٧٣، األعالم:١٦١٨-١٦١٧فیض الملك الوهاب المتعالي:و  ،١/٣٨٥سلوة األنفاس:=:  (١)
 .١/١٨١المطالع:

 .٤٠١، وشجرة النور الزكیة:١/٢١٥، وٕاتحاف المطالع:١٤٥٠فیض الملك الوهاب المتعالي:=: (٢) 
، ١/١٢٣، وفهرس الفهارس واإلثبات:٣٥٩فیض الملك الوهاب المتعالي:و ، ١/٢٩٠سلوة األنفاس:=:  (٣)

 .٤٠٢زكیة:وشجرة النور ال، ١/٢٢١المطالع:وٕاتحاف 
 .١٠٢:ــــ للقیطوني =: معجم المطبوعات المغربیة (٤)
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 مؤلفاته:مكانته العلمیة و ): ٤(

له الید الطولى و  ،كان مؤرخًا ضابطاً كثر ثناء العلماء على ابن الحاج، وأشادوا بأعماله، فقد     
الفقه والتاریخ واألنساب النحو والتصریف والمنطق والبیان و باع طویل في ألصول والفروع، و في ا

، وكانت له ید وجاه مع ملك وقته الحسن األول، )١(، وكانت له مشاركة في جمیع الفنونوالسیر
تآلیف عدیدة فأغدق  حیث كان قد اتخذه شیخًا له وألوالده، وله منه إجازة حفیلة، وألف باسمه

علیه الِنَعم، وأناله ظهائر التعظیم واالحترام، وعینه آخر أمره لقراءة أوالده ببالد أحمد حوز 
 .)٢(آسفي
األثر الكبیر في تنوع مداركه وتكاملها، فكانت له مشاركة في شتى فنون  هأخذلتنوع  كانو       

وفیما یأتي أهم  وتاریخ وأنساب وتصوف، وطب ولغة ومنطق العلم، من فقه وحدیث ونحو
 :حسب الحروف األلفبائیةمؤلفاته التي ذكرتها مصادر ترجمته، وقد رتبناها 

 .)٣(تأریخ أوائل الدولة العزیزیة -١
 .)٤(تألیف في آداب زیارة الملوك واألولیاء -٢
 .)٥(تألیف في تفضیل لیلة المولد على لیلة القدر -٣

 .)٦(النسب العلويزیارة األولیاء وفي الذب عن  تألیف في -٤

شاطىء البحر المحیط بلدة على  ،وكسر الفاء تح السینبف يفِ سَ وآ :سفيتقیید في مدینة آ -٥
 .)٧(رحل إلیها المؤلف بتكلیف من السلطان حسن األول لتدریس أوالده فیها، بأقصى المغرب

 .)٨(عالج الصبیان جزء في -٦
وهو أجمع تألیف  المستحسن في بعض مآثر أمیر المؤمنین موالنا الحسن:الدر المنتخب  -٧

 .)٩(الدولة الحسنیة السعیدة، یقع في عدة أسفار في التاریخ كتب عن

 .٨/٢٨١٦=: موسوعة أعالم المغرب: (١)
 .١٠٢=: معجم المطبوعات المغربیة: (٢)
 .١٠٢=: معجم المطبوعات المغربیة: (٣)
 .١٠٢=: معجم المطبوعات المغربیة: (٤)
وٕاتحاف  ،١٠٢، ومعجم المطبوعات المغربیة:٢/٤٣٥مراكش وأغمات من األعالم:ل اإلعالم بمن ح=:  (٥)

 . ٨/٢٨١٦وموسوعة أعالم المغرب:، ١/٣٤١المطالع:
 .١٠٢ومعجم المطبوعات المغربیة: ،٢/٤٣٥ل مراكش وأغمات من األعالم:اإلعالم بمن ح =: (٦)
 ،١/٣٤١، وٕاتحاف المطالع:١٠٢المغربیة: معجم المطبوعاتو ، ١/١٨٠=: معجم البلدان ـــ لیاقوت الحموي: (٧)

 ،٨/٢٨١٦وموسوعة أعالم المغرب: ،١/٣٤١المطالع:
 .١٠٢=: معجم المطبوعات المغربیة: (٨)
ومعجم  ،١/٣٤٤فهرس الفهارس واإلثبات:و  ،٢/٤٣٥اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم:=:  (٩)

 .٨/٢٨١٦المغرب:، وموسوعة أعالم ١/٣٤١وٕاتحاف المطالع: ،١٠٢المطبوعات المغربیة:
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الدر المنتخب : السابق : وهو اختصار لكتابهالدرة التاریخیة المهداة للحضرة الحسنیة -٨
 .)١(، ویقع في ثالثة أسفارالحسن المستحسن في بعض مآثر أمیر المؤمنین موالنا

ویعني بالحضرة الحسنیة السلطان حسن األول، الدرر الطبیة المهداة للحضرة الحسنیة:  -٩
وهو كتاب جامع في علم الطب، مقسم إلى ثالثة أقسام مع مقدمة عن تاریخ الطب والصیدلة، 

 . )٢(وأسماء المشاهیر من األطباء ومؤلفاتهم، ویقع في خمسة أجزاء
 .)٣(شرح على رسالة للسلطان المولى الحسن -١٠

وهو  :شرح األزهري على مقدمة ابن آجرومالعقد الجوهري من فتح الحي القیوم في حل  -١١
 فرغ منها ـــ وهي التي نقوم بتحقیقها ـــ األزهري على اآلجرومیة شرح الشیخ خالد حاشیة على

 ه)، طبع على الحجر بفاس بدون تاریخ١٢٦٩یوم األحد الثاني من جمادى الثانیة سنة ( مؤلفها
 .)٤(وبهامشها الشرح المذكور

 أبي زید، عبد الرحمن شرح اإلمام حاشیة على: وهو الفتح الودودي على المكودي -١٢
ألفها المؤلف بناًء على طلب بعض الفقهاء وجعلها  ابن مالك في النحو، ألفیةالمكودي على 

 ه)١٢٩٩في مطبعة الطیب األزرق سنة ( طبعت على الحجر بفاس ،للدارسین سهلة التناول
 .)٥(هـ)١٤١٥دار الفكر في بیروت سنة (وأعادت طباعتها 

 
 وفاته:): ٥(

ال سّیما تلك ، استطعنا مع طول البحث في بطون المصادر التي تعنى بالتراجم والطبقات        
أن نحصل على معلومة تؤرخ سنة وفاته ــــ رحمه اهللا ــــ في  م المغاربةالتي تعنى بتراج

الذي ترجم البن الحاج ترجمة طویلة سنة وفاته  ه)١٣٧٨(ت: السماللي ده)، فقد حدَّ ١٣١٦(
وتوفي بعد عصر یوم االثنین، سابع وعشرین ذي الحجة الحرام ((: والسنة، فقال ،والشهر ،بالیوم

 .٨/٢٨١٦، وموسوعة أعالم المغرب:١/٣٤١، وٕاتحاف المطالع:١٠٢=: معجم المطبوعات المغربیة: (١)
، وموسوعة أعالم ١/٣٤١وٕاتحاف المطالع:، ٢/٤٣٥اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم:=:  (٢)

 .١/٢٨١٦المغرب:
 .٨/٢٨١٦غرب:موسوعة أعالم الم، و ١/٣٤١إتحاف المطالع:=:  (٣)
وٕاتحاف ، ١٠٣معجم المطبوعات المغربیة:، و ٢/٤٣٥اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم:=:  (٤)

، ودلیل جائزة الملك حسن ٥٢٥:ـــــــ لعبد العزیز بن إبراهیم بن قاسم والدلیل إلى المتون العلمیة ،١/٣٤١المطالع:
والمطبوعات الحجریة في ، ٨/٢٨١٦وموسوعة أعالم المغرب:، ٣٣٥:للمخطوطات ــــ وزارة الثقافة المغربیة الثاني

 .١١٥:ـــــ فوزي عبد الرزاق المغرب
وٕاتحاف ، ١٠٣معجم المطبوعات المغربیة:و  ،٢/٤٣٥اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم:=:  (٥)

وموسوعة أعالم ، ٣٣٥، ودلیل جائزة الملك حسن الثاني:٥٢٥والدلیل إلى المتون العلمیة:، ١/٣٤١المطالع:
 .١١٥والمطبوعات الحجریة في المغرب: ،٨/٢٨١٦المغرب:
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 عبد السالم بن عبد القادر بن سودة ، فضًال عن ذلك فقد أكد)١())سنة ست عشرة وثالثمئة وألف
وبعد عصر ((ه) بقوله: ١٣١٦ضمن وفیات العام ( ، هذا التاریخ عندما ترجم لهه)١٤٠٠(ت:

سابع وعشرین ذي الحجة المذكور توفي أحمد بن محمد بن الشیخ حمدون ابن الحاج  یوم االثنین
محمد أعالم المغرب بتحقیق:  موسوعة مجموعة مؤلفي كتاب، وتبعهما )٢())السلمي المرداسي

ًا ما ذكره ابن سودةحجي  .)٣(، وأعاد نصَّ
، ودقة الزمنیة بین العالمین: السماللي وابن الحاج القول إنَّ قرب المدة یمكنناوبعد ذلك  

بأن سنة وفاته كانت  والترجیح ،هوالوثوق بما نقل ،إلى االعتداد بهتدفعنا  السماللي في هذا التاریخ
 .، واهللا أعلمه)١٣١٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢/٤٣٥اإلعالم بمن حلَّ مراكش وأغمات من األعالم:(١) 
 .١/٣٤١:اتحاف المطالع (٢)
 .٨/٢٨١٦=: موسوعة أعالم المغرب: )(٣
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 : منهج المؤلف ومصادره وأصوله:لثاً اث
 

 ): منهج المؤلف:١(
جرت عادة المصنفین أن یضعوا لمؤلفاتهم مقدمة یذكرون فیها المنهج الذي اتبعوه في       

الكتاب، لكن ابن الحاج لم یفعل ذلك بل اكتفى بالبسملة، ثم الحمدلة، فالصالة والسالم على 
وسلم)، وال غرابة في ذلك؛ فهو یضع حاشیة على كتاب مشروح ثابت ي (صلى اهللا علیه النب

والمباحث، فال یمتلك والحالة هذه إالَّ أن یسیر على خطى مؤلفه التي سار علیها، فكل األبواب 
ما علیه هو تقطیع الكتاب الذي بین یدیه إلى فقرات قصیرة، ثم یقوم بشرحها ویعلق على ما 
یحتاج إلى تعلیق على طریقة (قال ــــ أقول) الشائعة عند شراح المتون، وقد تبین لنا من خالل 

 نا لهذه الحاشیة منهج مؤلفها الذي یمكن إجماله في النقاط اآلتیة: دراست
 

اتخذ المؤلف من ألفیة ابن مالك أساسًا یرتكز علیه لالستشهاد في المسائل النحویة التي  -١
یعلق علیها، فقد یورد البیت تأییدًا لرأیه أو قد یحتج به في اعتراضه على بعض النحاة، وقد 

لیحوز  ؛الصةمتن الخُ  بعض نها علىتم با غالبَ مرتِّ ... ((بقوله:  أفصح عن ذلك في خطبته
، وقد أكثر من االستشهاد بأبیات األلفیة بشكل ملحوظ، وفي )١())صاصةبال خَ  نفعاً  منها الطالبُ 

) موضعًا بالتمام، وطریقته في االستشهاد بأبیاتها هي أن یذكر ٢٤٩مواضع عدیدة بلغ عددها (
ِسَواُهَما  :لى الحرف أشار في األلفیة بقولهإ و ((موطن الشاهد فقط من البیت، كما في قوله: 

 وٕالى تعریف الخبر أشار في األلفیة بقوله:((، أو یذكر شطرًا منه كما في قوله: )٢())...اْلَحْرفُ 
، وأحیانًا یذكر البیت كامًال، أو بیتین متتالیین عندما یتطلب المقام )٣())َواْلَخَبُر اْلُجْزُء اْلُمِتمُّ الَفاِئَدهْ 

 الفعل إجماًال أشار في األلفیة بقوله: اتوٕالى عالم((ذلك، كقوله: 
 .)٤())بَتا َفَعْلَت َوَأَتْت َوَیا اْفَعِلي           َوُنوِن أْقِبَلنَّ ِفْعٌل َیْنَجِلي

 وٕالى ما ذكر أشار في األلفیة بقوله: ،دون فصل وقد یأتي العطفُ ((وقوله: 
ِمْیِر الُمْنَفِصلْ َعَطْفَت َفاْفِصْل          ْل  ــــــٍع ُمتَّصِ ـــــى َضِمیِر َرفْ ـــَوإِْن َعلَ           ِبالضَّ
 .)٥())ُه اْعَتِقدْ ــِم َفاِشیًا َوَضْعفَ ـــي النَّظْ ــفِ           ِرْد ـــــٍل یَ ـــَال َفصْ ـــا َوبِ ـــٍل مَ ــَأْو َفاصِ         

 

 .١النص المحقق: (١)
 .٦٣النص المحقق: (٢)
 .١٦٦النص المحقق: (٣)
 .٦٢النص المحقق: (٤)
 .٢١٩النص المحقق: (٥)
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اتّبع طریقة المحشین في انتقاء العبارات من شرح األزهري، وقد یحشي على متن اآلجرومیة  -٢
ثم یقوم بشرحها والتعلیق علیها، وقد اتّبع هذه الطریقة من أول الكتاب إلى آخره، وهذا جاء 
منسجمًا مع طبیعة الكتاب (المؤلَّف) الذي هو حاشیة، والُمَحشِّي ال یرمي في حاشیته شرح كل 
كبیرة وصغیرة، بل یقوم عمله على أساس االنتقاء واالختیار لما یراه ضروریًا لشرحه والتعلیق 
علیه، فضًال عن ذلك فإن المؤلِّف أظهر لنا منهجه في عنوان الكتاب، وذلك كما في قوله: (في 
 حل شرح األزهري) والحل یقوم على أساس ما یراه صعبًا أو مشكًال وكان بحاجة إلى تفسیر أو

ـــ حتى  نَّ أل ؛د بهقیَّ  الخ):...(الجارة: األزهريقول  :}وحتى{((بیان، ویظهر لنا ذلك في قوله: 
في  إذا أطلقتحتى  إطالقه، أنَّ والعذر للمصنف في  ،وجارة ،وعاطفة ،ابتدائیة یأتي ـــ أقسام:كما 

، وقد یشرح عبارة اآلجرومیة إذا وجدها تحتاج إلى ذلك، )١())ةللجار  إالَّ هذا الباب فال تنصرف 
في  يه :}وأو {((وبعدها یختار عبارة من عبارات الشارح، ویشبعها شرحًا وتوضیحًا كما في قوله: 

على الفاء  النواصب ولیست في محل جر عطفاً  أول ، أو على)الجواب(على  رفع عطفاً  محل
قول  ،هامیلیرتفع اإل ؛مهایق بالمصنف تقدئ، وكان الالبها جابها ال یُ ألنَّ  ؛لجوابل مدخولةً  ،والواو

 ) والتي بمعنى (إلى) أنَّ التي بمعنى (إالَّ)إالَّ ( التي بمعنى )أو(: الفرق بین )(بمعنى إالَّ األزهري: 
، فشیئاً  یحتمل وقوعه كذلك أو شیئاً  )إلى(دفعة واحدة كاإلسالم، والتي بمعنى  ال یقع ما بعدها إالَّ 

للكافر أو  قتلٌ  يلیكن من :على مصدر كذلك، وتقدیر المثال األول مؤوالً  مصدراً  عاطفةٌ  وهي
 .)٢())منه إسالمٌ 

 

اتّبع أسلوبًا تعلیمیًا في كتابه، فهو على درایة بأن اآلجرومیة وما ُوضع علیها من شروح  -٣
وحواٍش إنما هي للمبتدئین في علم العربیة؛ لذلك نراه یكثر من قوله: (اعلم) في مواضع كثیرة 

 األدنىكان من  نْ إ مر، و أكان من األعلى لألدنى فهو  الطلب إنْ  اعلم أنَّ ((نذكر منها قوله: 
واعلم ((، وقوله: )٣())اٌس تمكان من مثلك فهو ال ل األزهري لهما، وٕانْ لألعلى فهو دعاء، وقد مثَّ 

فالمصدر قد یأتي  ، وٕاالَّ اصطالحٍ  عل بكسر الفاء اسمًا للكلمة، والمفتوح مصدرًا مجردُ كون الفِ  أنَّ 
 .)٤())بفتح العین وكسرها عَ مِ سُ  ،ماً لْ عِ  مُ علَ م یَ لِ بالكسر والفتح كعَ 

 

اتبع في منهجه أسلوب وضع األسئلة االفتراضیة، ثم یتولى اإلجابة عنها، وهذا یدل أیضًا   -٤
: أسماء اإلشارة ال قلتَ  فإنْ ((على المنحى التعلیمي المتبع في هذه الحاشیة، فمن ذلك قوله: 

 .١٢٧النص المحقق: (١) 
 .١٣٠النص المحقق:  (٢)
 .١٣٢النص المحقق:  (٣)
 .٦٠النص المحقق:  (٤)
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ا كانت هذه : لمّ قلتُ  ،واألمور الذهنیة لیست كذلك ،لمشاهد محسوس بحاسة البصر یشار بها إال
، )١())ها منزلة المحسوس، قاله بعض المحققینو لنزّ  ،المعاني مستحضرة في الذهن استحضارًا تاماً 

بمعنى  )ثالثة : (وأقسامه، وفي قوله سابقاً األنواعهنا بمعنى  األقسامن قلت: لم جعلتم إف((وقوله: 
قسوم على كل نوع منها، اسم الم إطالقفما الفرق؟ قلت: عالمة القسمة النوعیة صحة  األجزاء،

 مكما قدَّ  :ن قلتإف((، وقوله: )٢())فیطلق على كل واحد منها اإلعراب،واسم المقسوم هنا هو 
 ؟عداهما اعمَّ  وسكتَ  ین،م على األولتكلَّ  مَ فلِ  ،م الرفع والنصب والخفضقدَّ  ،التعریف والتنكیر

 معرفة الكالم علیها في باب مِ لتقدُّ  ؛والنصب والخفض استغنى عن الكالم في الرفع :قلتُ 
ة إذا : الدابَّ : ما معنى االجتماع في هذا اللفظ؟ قلتُ قلتَ  فإنْ ((، وقوله : )٣())عالمات اإلعراب

 .)٤())فیه ولها من المرعى، فهذا معنى االجتماعا حقها جمعت منُ طال عُ 
 

یعتمد كثیرًا على أسلوب اإلحاالت؛ للتخلص من إعادة شرح المسائل، وتجنب اإلسهاب،   -٥
 وذلك في مسائل سبق له أن شرحها في كتابه، أو سیأتي على شرحها في مواضیع الحقة؛ لذا

)، أو (وسیأتي)، أو (كما سُیذكر)، أو (ستعلم ذلك)، فمن  نراه یقول: (كما علمت)، أو (كما مرَّ
األول مع  : خفُض تسعٌ  العقلیةُ  التي تقتضیها القسمةُ  رَ وَ الصُّ  نَّ أ والحاصلُ ((هذه اإلحاالت قوله: 
ِضِه، نصُب األول مع رفُع األول مع رفِع الثاني أو نصِبِه أو خف ،هِ نصبِ أو  هِ خفض الثاني أو رفعِ 

، )٥())كما علمت، انتالممنوع منها اثنو ، الجائز منها سبع نصِب الثاني أو رفعِه أو خفضِه،
 كما ،وهو ملحق بالمثنى ،قولهم: القمران فهو من باب التغلیب للقمر على الشمس وأما((وقوله: 

 ؛ال خمسة عشر من حروف الخفض هنا أربعة عشر حرفاً  هوحاصل ما ذكر (( :، وقوله)٦())مرَّ 
 ت في أول الكتاب، وزاد هناأحد عشر منها قد مرَّ  ،نسخالالباء مكررة على ما في بعض  ألنَّ 

، وُمذ، وُمنُذ، وسیأتي الكالم علیها  ، : فیه قلب}الجواب بالفاء{و ((، وقوله: )٧())ثالثًة: واو ربَّ
ا عم بعدها مسبباً  ما ن یكونأمع العطف ب أي:) المفیدة للسببیة(األزهري: قول  عند ذكر بعدُ سیُ 

 ، )٨())قبلها

 .   ٢٥النص المحقق: (١)
 .٧٦النص المحقق: (٢)
 .١٩٥النص المحقق:  (٣)
 .٢٢٥النص المحقق:  (٤)
 .٦النص المحقق:  (٥)
 .٩٠النص المحقق: (٦) 
 .٢٨٣النص المحقق: (٧) 
 .١٢٨النص المحقق:  (٨)
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): ستعلم ما قیل في ذلك ...الخالمنصوب على المفعولیةقول األزهري: ( :}والمصدر{((وقوله: 
 .)١())بابه في

 

استخدم مختصرات التزم بها من أول الكتاب إلى آخره من دون أن یفصح عنها، إالَّ أنها  -٦
ح للقارئ شیئًا فشیئًا بعد التدرج في قراءة الكتاب، وهذه المختصرات هي:  تتوضَّ

 (ز) تعني: األزهري. –(المص) تعني: المصنف ابن آجروم.                          -
 (فح) تعني: فحینئذ. –                                       (ح) تعني: حینئذ.     -
 (الشــ) تعني: الشارح. –(دي) تعني: المرادي.                                         -
 (كدي) تعني: المكودي. –(إلخ) تعني: إلى آخره.                                        -
 (هــ) تعني: انتهى. -
 
ذكر مذاهب النحویین في المسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین، وموقفه من المسائل ی -٧

 الخالفیة یتمثل في:
 

ترجیح مذهب البصریین المتمثل في سیبویه والجمهور على مذهب الكوفیین المتمثل غالبًا في   -
والضمیر  ،رلوال حرف ج ):...إلخلواله( وقوله:((الكسائي أو الفراء أو األخفش، كما في قوله: 

هذا مذهب ، والخبر محذوف ،المبتدأ لفظ (هو) وقع موقع ضمیر الرفع الذي هو ،مجرور بها
 ، واألولوالخبر محذوف االبتداء،بخفش: لوال غیر جارة والضمیر في محل رفع وقال األ ،سیبویه
وفي مسألة  ،)٢())الرفعضمیر  و)هـبـ(من أول األمر معها  تىأل جارة ری(لو) كانت غ ألنَّها أولى،

: هكذا (بأْن مضمرة وجوبًا)وقوله: ((مسألة الخالف في ناصب الفعل المضارع بعد (كي) قال: 
 .)٣())في غالب النسخ، وهو مذهب البصریین، وهو الصواب

ح أحدهما على اآلخر كما في مسألة الخالف في أصل  - یكتفي بذكر المذهبین من دون أن یرجِّ
لكل منهما  ل، ویدلُّ أصله أوَّ  :أهل، وقال الكسائي :أصله ،سیبویهوقال ((االسم، إذ قال: 
 مذهب البصریین أنَّ ((وقوله: ، )٤())والكالم فیه معلوم ،لیْ وَ ل وأُ یْ هَ ر على أُ غّ التصغیر، فقد صُ 

 دُ النكرة تؤكَّ  نَّ إقال الكوفیون: ، و ر أو غیر مؤقتة كوقت وحینهمؤقتة كش ،د مطلقاً ؤكَّ تُ النكرة ال 
 .)٥())مطلقاً 

 .٢٣٥النص المحقق: (١) 
 .٢٦٢النص المحقق: (٢)
 .١٢٥النص المحقق: (٣)
 .٢٢النص المحقق: (٤)
 .٢٢٢النص المحقق: (٥)
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من أبرز ما لحظناه في منهج ابن الحاج في حاشیته هو االعتراضات الكثیرة والردود، وهي  -٨
اعتراضات قائمة على أساس منهجي دون تعصب أو تحیز، یسوقها مؤیدة باألدلة والبراهین، 

 وتتجلى أشكال هذه االعتراضات على النحو اآلتي:
 

قول األزهري: ((یعترض على الشارح (خالد األزهري) في مواضع كثیرة جدًا نذكر منها قوله:  -
، وقوله: )١())هذا وما بعده لكان أظهر وأخصر في )على(لو أسقط  :ثالثة أقسام) على وهو(
، ل كالم األزهري بأن الترتیب الطبیعي هو أن یكون المتأخر متوقفًا على وجود المتقدمشكِ استُ ((

 الثنین، فإن وجود االثنین متوقف على وجود الواحد، وال یمكن وجودهما إالَّ إلى ا كالواحد بالنسبة
آخر : الصواب أن یقول :وقوله: (تتبع آخر االسم)((، وقوله: )٢())بعد وجوده، وما هنا لیس كذلك

عرفة التنوین متوقفة معرفة االسم متوقفة على معرفة التنوین، وم نَّ ؛ ألفي كالمه دوراً  الكلمة، ألنَّ 
 واألولى أنَّهما ،)حاالن من تغییر( :األزهريفقال ((، وقوله: )٣())فجاء الدور ،على معرفة االسم

ر تقدیر، ثم یتغی أور لفظ یتغی :والتقدیر ،منصوبان على المفعولیة المطلقة على حذف مضاف
فانتصب  ــــ مقامه تقدیراً  أو وهو لفظاً  إلیه ــــالمضاف  وأقیمر، یهو تغی ذيحذف المضاف ال

استوفى  )؛ ألنَّهنحو : (منقوله ) فينحو(یحذف  واألولى لألزهري أن((، وقوله: )٤())انتصابه
لقیامه مقامه في جمیع  :لو قال((، وقوله: )٥()))نحو(فلم یبق ما یدخل تحت  ،الخمسة األمثلة

 .)٦())بل أحكامها سبعة ،األحكام ال تنحصر فیما ذكر ألنَّ  ؛أحكامه لكان أخصر وأشمل
 

ثم كان ینبغي ((یعترض على المصنف (ابن آجروم) في بعض األحیان كما في قوله:  -
، )٧())ها أصل حروف القسم، وتدخل على المقسم به من غیر شرطألنَّ  ؛للمصنف أن یقدم الباء

، )٨())وتاء الفاعل ،التأنیث تاء لیشمل )؛والتاء(وكان األولى للمصنف أن یقول: ((وقوله: 
المعرفة تتعلق  أنَّ اعلم ((واعترض على المصنف في باب معرفة عالمات اإلعراب، بقوله: 

 ،همتُ : علِ اهللا، وال یقالُ  قال عرفتُ یُ  ا، ولذقائمٌ  م یتعلق بالمركب: كزیدٌ لْ بالبسیط: كزید وعمرو، والعِ 
في هذا ((، وقوله: )٩())ال بالمعرفة مِ لْ بالعِ  حینئذ التعبیرُ  فالمناسبُ  ،بالمركَّ  َقبیلوالعالمات من 

 .٤٣النص المحقق:(١) 
 .٥٤النص المحقق: (٢)
 .٤٩النص المحقق: (٣)
 .٧١النص المحقق: (٤)
 .٩٢النص المحقق: (٥)
 .١٥٦النص المحقق: (٦)
 . ٦٠النص المحقق: (٧)
 . ٦٢النص المحقق: (٨)
 . ٨٠النص المحقق: (٩)
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، واعترض على قول )١())أشیاء أربعة بدل ،شیئان :أن یقول ولى للمصنفاألَ  إلى أنَّ  إشارةٌ 
 زیدٌ  :نحو ،عن الفاعل النائبَ  یشملَ لِ  ؛مرفوعه معَ  :یقولَ  األولى أنْ ((، وقال: مع فاعلهالمصنف: 

، واعترض على المصنف في قوله إنَّ )٢())قائماً  أبوه كان : زیدٌ نحو ،، واسم كانأبوه بُ ضرَ یُ 
األعرف  مقدماً  ،جمعها ابن مالك في الكافیة بقوله ،ها سبعةٌ أنَّ  الحقُّ ((المعارف خمسة فقال: 

 :فاألعرف
 َموُصوٌل ُمَتمْ و ِإَشاَرٍة  واسمُ               َفُمْضَمٌر َأْعَرُفَها ثُمَّ الَعَلمْ                
 .)٣())ا َتَبیََّناــــٍة ِبهَ ـــــُذو ِإَضافَ أو              ُمَناَدى ُعیَِّنا، أو ُذو َأَداةٍ و               

 

یعترض على آراء النحاة الذین ینقل منهم، كما في اعتراضه على أبي حیان، وذلك في قوله:  -
، )٤())باطلٌ  ،الحتمال أن یكون مرویًا بالمعنى ،هذا الحدیث ال شاهد فیه وقول أبي حیان: إنَّ ((

وذهب السكاكي وابن مالك وأبي حیان إلى أن الداللة عقلیة، واعترض علیهم ابن الحاج بقوله: 
، واعترض على ابن جني في الخصائص بقوله: )٥())وضعیةٌ  ــــ كیفما كانت ــــ الداللة أنَّ  والحقُّ ((
من  ، واأللفة من ضمتینبركَّ مبة من الحركات، فالواو ة مركَّ حروف العل أنَّ على  وهذا مبنيٌّ ((

 أنَّهاوالصحیح  ،ابن جني في (الخصائص)، وهو ضعیف والیاء من كسرتین، وهو قولُ  ،فتحتین
 .)٦())ال تركیب فیها بسائطُ 

 

 یستعمل في ترجیح رأي على آخر مصطلحات منها:  -٩
 

اهللا مسمى  ل: إنَّ و و یقمُّ االسم مشتق من السُّ  قال: إنَّ ن مَ  نَّ إف(((وهو الحق): كما في قوله:  -
بأسمائه الحسنى قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وبعد فنائهم، وهو مذهب أهل السنة وهو 

 .)٧())الحق
، )٨())المتعلَق الجاُر والمجرور معًا والمتعلق به محذوف نَّ أ والحقُّ (((والحق): كما في قوله:  -

 وأن الكسرة في ،مالحرف المتوهَّ  :في األول والحق أن العامل((وكقوله في مسألة الجر بالتبعیة: 
 . )٩())لمخفوض قبله في اللفظع بالإلتالثاني 

 . ١٦٨النص المحقق: (١)
 .١٦٩النص المحقق: (٢)
 .١٩٦النص المحقق: (٣)
 .٢٥٥النص المحقق: (٤)
 .٣٤النص المحقق: (٥)
 .٨١النص المحقق: (٦)
 .  ٨النص المحقق: (٧)
 .  ٧النص المحقق: (٨)
 .  ٤٩النص المحقق: (٩)

                                                            



 الدراسة                              العقد الجوھري من فتح الحي القیوم                   
 

 ۲٤ 

 

 ؛جواز الوجهین، والراجح النصب على المعیة(((والراجح)، أو (والمختار): كما في قوله:  -
 . )١())والمختار النصب ،والنصب الرفعُ في زید  ، فیجوزوزیداً  نحو: قمتُ  ،لضعف العطف

الحقیقي  :المصنف على ما یشمل القسمین ل كالمَ حمَّ (((وهو الصواب): كما في قوله:  -
 .)٢())هما یشتركان في الخمسة المذكورةألنَّ  ،وهو الصوابُ  ،والسببي

 

المضاف، والثاني هو المضاف  هواالسم األول  والصحیح أنَّ (((والصحیح)، كما في قوله:  -
 .)٣())إلیه

 

و أو  )،أو: (الواو العاطفة في غالب العالمات بمعنى أنوالظاهر (((والظاهر): كما في قوله:  -
 ؛والظاهر تخصیص المانع في كالمه باإللغاء((، وكقوله أیضًا: )٤())جمع مانعة مانعة خلو ال

في  فالعملُ  ا التعلیقُ ، وأمَّ مانعاً  دَّ عَ یُ  الذي ینبغي أنْ  وفه ،ومحالً  لفظاً  العمل معه متروكٌ  ألنَّ 
 .)٥())مانعاً  دَّ عَ یُ  ، فال ینبغي أنْ موجودٌ  المحلِّ 

 
 
 
 
 
 

یقتصر في استشهاده بآیات القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف غالبًا بالجزء المشتمل  -١٠
، )٧())فالالم أصلیة )٦(﴿َأْلَفافًا﴾وأما نحو قوله تعالى: ((على موطن الشاهد، كما في قوله: 

فهو  )٨(َوَلمَّا ُسِقَط َفي َأْیِدیِهمْ في نحو قوله تعالى:  وأما الجار والمجرور الواقع نائباً ((وكقوله: 
وبقي على األزهري قید آخر، وهو أن یكون ما قبل النون من ((، وكقوله: )٩())في محل رفع
، )١١())فالنون في شغلتنا مفعولةٌ  )١٠(َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنامن نحو قوله تعالى:  احترازاً  ؛أصول الكلمة

 َأَبا ُمُروا ولم یقدر على الصالة بالناس فقال: ،ا اشتد وجع النبي صلى اهللا علیه وسلملمَّ ((وكقوله: 

 .  ٢٧٩النص المحقق: (١)
 .١٨٨النص المحقق: (٢)
 .٢٨٢لنص المحقق:ا(٣) 
 .٥٤النص المحقق:(٤) 
 .١٨٣النص المحقق: (٥)
 .١٦اآلیة: من سورة النبأ،(٦) 
 . ٥٥النص المحقق:(٧) 
 .١٤٩اآلیة: من سورة األعراف،(٨) 
 . ١٥٦النص المحقق:  (٩)

 .  ١١اآلیة: من سورة الفتح،(١٠) 
 .  ١٥٢النص المحقق: (١١)
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مكان الشاهد فإْن كان ، وعندما یستشهد بأشعار العرب فإنه یركز على )١())ِبالنَّاسِ  ُیَصلِّ فل َبْكرٍ 
 : )٢(الشاهد في شطر منه اكتفى بالشطر فقط ولم یكمل البیت، كما في قوله

 .........................                اِرداً ـــبَ  اءً ــــــــها ِتْبنًا َومَ ـتُ ــفْ ــَعلَ                
 َلَعلَّ َأِبي اْلِمْغَواِر ِمْنَك َقِریبُ ...........................                        :)٣(وقوله
 ...........                 ..........................َوَلْیٍل َكَمْوِج اْلَبْحرِ :      )٤(وقوله
 ...........................                هْ ــلِ ــلَ ــُت في طَ ـــفْ ـــِم َداٍر َوقَ ـــَرسْ :     )٥(وقوله

 

وتظهر لنا دقة ابن الحاج في حاشیته في الموازنة التي كان یقوم بها بین نسخ اآلجرومیة،  -١١
 هكذا :}الخ...دخل علیه {الذيوقوله: ((ونسخ الشرح كقوله في التعلیق على عبارة المصنف: 

النسخة  ، والمناسب لعبارة المصنف}دخل علیه ناصب {إذا: وفي بعضها ،غالب النسخ في
دخل علیه عامل  إالَّ إذا ه ال ینصبنَّ أفمعلوم  وٕاالَّ ، لإلیضاح، وزاد المصنف ذلك األولى
ر وعبَّ ((، وقوله: )٦())العامل معنوي فال یظهر دخوله نَّ أل ؛د بذلك في الرفعقیَّ ولم یُ  ،النصب

، وقوله في )٧())لمناسبةللحسن اللفظ و  ؛بتقدیم الهمزة نیتُ أب ـــ كما في غالب النسخ ـــ المصنف
: هكذا في غالب النسخ، وهو (بأْن مضمرة وجوبًا)وقوله: ((التعلیق على عبارة الشیخ خالد: 

وهي الصواب، وفي  ،بالتثنیة (الواقعتین):وقوله: ((، وقوله: )٨())مذهب البصریین، وهو الصواب
 .)٩())وهي غیر ظاهرة ، باإلفراد،بعض النسخ الواقعة

 

عندما یأتي إلى مصطلح من مصطلحات الكوفیین فإنه قد یذكر ما یقابله من مصطلحات  -١٢
، )١٠())وكما یسمى بالبدل یسمى بالترجمة والتبیین والتكریر((البصریین، كقوله في باب البدل: 

وفي  ،)١١())والصفة الوصفُ  :وعبارة البصریین ،الكوفیین عبارةُ  :عتُ والنَّ ((وقوله في باب النعت: 

 .  ١٤١النص المحقق: (١)
 .   ٢٨٠النص المحقق: (٢)
 .١٦٤النص المحقق: (٣)
 .٢٨٤النص المحقق: (٤)
 .٢٨٥النص المحقق: (٥)
 .٩٢النص المحقق: (٦)
 .١١٨النص المحقق: (٧)
 .١٢٥النص المحقق: (٨)
 .١٢٨النص المحقق: (٩)

 .٢٢٧النص المحقق: (١٠)
 .١٨٧النص المحقق:(١١) 
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 ۲٦ 

، )١())وعبارة البصریین الجر ،هذه عبارة الكوفیین((شرحه لقول المصنف: (بالخفض)، قال: 
وهو  ،كنىالكنایة والمُ  :یه الكوفیونویسمِّ  ،قال له الضمیریُ  ،قال له المضمروكما یُ ((وكقوله: 

 .)٢())بارز ومستتر :قسمان
 

، وهذا )واهللا تعالى أعلم(أو  )واهللا أعلم(یختم كل األبواب التي ینتهي من شرحها بقوله:  -١٣
المراد ((دلیل على تواضعه ومعرفته باهللا وسالمة عقیدته، فمن ذلك قوله في باب اإلعراب: 

وكقوله في ، )٣())علمأواهللا ، عالمتان الَّ إبالجمع ما زاد على الواحد، لیصدق بالجزم؛ ألنه لیس له 
عبارة المصنف  نَّ أل ؛خرج عبارة المصنف عن ظاهرهاأ) ل وفرسجُ رَ ( :وقوله(( في باب النعت:

فأجاب  ،وذلك لیس بمراد ،أخرى علیهما )أل(تدخل  )لـ(أالرجل والفرس المقرونین ب تقتضي أنَّ 
 ا على الحالة التي صارمعلیهما فنطق المصنف به )أل(ثم دخلت  ،صلهما رجل وفرسأ نَّ أب

 .)٤())علمأ واهللا، الیها
 
 مصادره:) ٢(

جاء ابن الحاج وقد نضج النحو وأصبح علمًا مستقًال بذاته، واكتملت تآلیف العلماء الذین       
سبقوه فیه، وصارت في متناول أیدي الطالبین، لذلك نرى كتابه: (العقد الجوهري من فتح الحي 

 القّیوم) مشبعًا بآراء العلماء المتقدمین على اختالف مذاهبهم واتجاهاتهم اللغویة.
وقد تبّین لنا من خالل تحقیق هذا الكتاب أنَّ المؤلف قد اعتمد كثیرًا على ألفیة ابن مالك،     

فقد توّزعت أبیات األلفیة على أبواب الكتاب جمیعها وبكثرة ملفتة للنظر، وفضًال عن ذلك فقد 
استعان بمجموعة كبیرة من أمهات كتب اللغة والصرف في المكتبة العربیة، ویمكن تقسیم 

 ادره إلى ثالثة أقسام:مص
 : المصادر التي نقل منها وصرَّح بأسمائها، وسنذكرها مرتبین إیاها على وفق قدمها:القسم األول

 

نقل منه مرة ه)، ٣٤٠: ألبي القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت:الجمل في النحو -١
 واحدة.

 ه)، نقل منه مرة واحدة.٣٦٠: للطبراني (ت:المعجم األوسط -٢
 ه)، نقل منه مرة واحدة.٣٩٢: البن جني: (ت:الخصائص -٣

 .٤٨النص المحقق: (١)
 .١٩٧النص المحقق: (٢)
 .٧٩النص المحقق:(٣) 
 .٢٠٧النص المحقق: (٤)
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 ه)، نقل منه مرة واحدة.٣٩٣للجوهري: (ت: :تاج اللغة وصحاح العربیة ،الصحاح -٤
 ه)، نقل منه ثالث مرات.٦٧٢: البن مالك: (ت:الكافیة الشافیة -٥
 ) مرة.٢٤٩: البن مالك، نقل منها (األلفیة -٦
 نقل منه مرتین.: البن مالك، شرح التسهیل -٧
 ه)، نقل منه مرة واحدة٧٧٨: للمجرادي السالوي (ت:منظومة الجمل -٨
 نقل منه مرة واحدة. هـ)،٨١٧آبادى (ت: : للفیروزالقاموس المحیط -٩

 ه)، نقل منه مرة واحدة.٩٠٥لألزهري: (ت: التصریح بمضمون التوضیح: -١٠
 ه)، نقل منه مرة واحدة.١٠١٤(ت:: للهروي مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح -١١
ه)، نقل منه ١٣١٦: لمؤلف هذه الحاشیة، ابن الحاج (ت:الفتح الودودي على المكودي -١٢

 أربع مرات.
 

: العلماء الذین نقل عنهم أو أشار إلى آرائهم في كتابه، وهم ُكُثر، وسنشیر إلیهم القسم الثاني
 مرتبین على وفق سنوات وفیاتهم:

 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٦٩لدؤلي (ت:أبو األسود ا -١
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.١١٠الحسن البصري (ت: -٢
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.١٥٠أبو حنیفة (ت: -٣
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.١٥٠مقاتل بن سلیمان (ت: -٤
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.١٥١ابن عون (ت: -٥
 .ه)، أشار إلیه مرة واحدة١٦٩نافع (ت: -٦
 ه)، أشار إلیه ثالث مرات.١٧٠الخلیل [بن أحمد](ت: -٧
 ه)، أشار إلیه ثالث مرات.١٧٩مالك بن أنس (ت: -٨
 ه)، أشار إلیه ست عشرة مرة.١٨٠سیبویه (ت: -٩

 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.١٨٠خلف [األحمر](ت: -١٠
 ه)، أشار إلیه اثنتي عشرة مرة.١٨٩الكسائي (ت: -١١
 أشار إلیه أربع مرات. ه)،٢٠٧الفراء (ت: -١٢
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٢٠٩هشام [بن معاویة الضریر](ت: -١٣
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٢١٥األخفش (ت: -١٤
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٢٤٠الشافعي (ت: -١٥
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٢٤٩المازني (ت: -١٦
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٢٧٩الترمذي (ت: -١٧
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 ه)، أشار إلیه مرتین.٢٨٥المبرد (ت: -١٨
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٢٩١ثعلب (ت: -١٩
 ه)، أشار إلیه مرة واحدة.٣٠٧أبو یعلى (ت: -٢٠
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٣١٠الطبري (ت: -٢١
 ه) أشار إلیه ثالث مرات.٣١١الزّجاج (ت: -٢٢
 ه) أشار إلیه مرتین.٣١٦ابن السراج ( -٢٣
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٣٢٨(ت: ابن األنباري -٢٤
 ه) أشار إلیه مرتین.٣٣٠األشعري (ت: -٢٥
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٣٤٠الزجاجي (ت: -٢٦
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٣٦٠الطبراني (ت: -٢٧
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٣٦٨السیرافي (ت: -٢٨
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٣٧٧الفارسي (ت: -٢٩
 ه) أشار إلیه مرتین.٣٨٥ابن شاهین (ت: -٣٠
 ه) أشار إلیه مرتین.٣٩٢ابن جني (ت: -٣١
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٤٠٣الباقالني ( -٣٢
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٤٢٨ابن سینا الحكیم (ت: -٣٣
 أشار إلیه مرتین. ه)٤٧١الجرجاني (ت: -٣٤
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٥٢١ابن السید البطلیوسي (ت: -٣٥
 ه) أشار إلیه مرتین.٥٣٨ري (ت:الزمخش -٣٦
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٥٤٣ابن العربي (ت: -٣٧
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٦٠٦الرازي (ت: -٣٨
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٦٢٦السكاكي (ت: -٣٩
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٦٤٦ابن الحاجب (ت: -٤٠
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٦٥٦أبو الحسن الشاذلي (ت: -٤١
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٦٦٠عز الدین بن عبد السالم ( -٤٢
 ه) أشار إلیه خمسًا وعشرین مرة .٦٧٢ابن مالك (ت: -٤٣
 ه) أشار إلیه خمس مرات.٦٨٦الرضي (ت: -٤٤
 ه) أشار إلیه مرتین.٦٨٦أبو العباس المرسي (ت: -٤٥
 ه) أشار إلیه خمس مرات.٦٩٨ابن النحاس (ت: -٤٦
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧١٠(ت: أبو إسحاق الغافقي -٤٧
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 ه) أشار إلیه ست مرات.٧٢٣ابن آجروم (ت: -٤٨
 ه) أشار إلیه ست مرات.٧٤٥أبو حیان (ت: -٤٩
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧٤٩ابن الوردي (ت: -٥٠
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧٤٩المرادي (ت: -٥١
 ه) أشار إلیه ست مرات.٧٦١ابن هشام [األنصاري] (ت: -٥٢
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧٧١ابن السبكي (ت: -٥٣
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧٧٦خلیل [بن إسحاق] (ت: -٥٤
 ه) أشار إلیه مرتین.٧٩٠الشاطبي (ت: -٥٥
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧٩٣السعد التفتازاني (ت: -٥٦
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٧٩٥أبو جعفر بن صابر ( -٥٧
 (من علماء القرن الثامن) أشار إلیه مرة واحدة. الشریف [الحسني الفاسي] -٥٨
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٨٠٣ابن عرفة (ت: -٥٩
 ه) أشار إلیه إحدى عشرة مرة.٨٠٧المكودي ( -٦٠
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.٨٤٣محمد الهواري (ت: -٦١
 ه) أشار إلیه أربع مرات.٨٥٣الراعي (ت: -٦٢
 دة.ه) أشار إلیه مرة واح٨٩٩زروق (ت: -٦٣
 ه) أشار إلیه مئتین وسبعًا وخمسین مرة .٩٠٥األزهري (ت: -٦٤
 ه) أشار إلیه ثالث مرات.٩١١السیوطي (ت: -٦٥
 ه) أشار إلیه سبع مرات.١٠١٠الشنواني (ت: -٦٦
 ه) أشار إلیه ثالث مرات.١٠٤٤السوداني (ت: -٦٧
 ه) أشار إلیه أربع عشرة مرة.١٠٦١الفیشي (ت: -٦٨
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.١١٨٨الفاسي (ت: أبو حفص سیدي عمر -٦٩
 ه) أشار إلیه مرة واحدة.  ١٢٣٢أمجد أبو الفیض سیدي حمدون بن الحاج (ت: -٧٠
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 ۳۰ 

 المصادر التي نقل منها ولم یشر إلیها: القسم الثالث:
أكثر من النقل في مواضع كثیرة عن شراح اآلجرومیة أو عّمن حّشى على شرح األزهري،      

ه) في حاشیته على شرح األزهري لآلجرومیة المسماة: تعلیق الدرة ١٠١٩كالشنواني (ت:
الشنوانیة على اآلجرومیة، وأبي النجا (من علماء القرن الثاني عشر الهجري) في حاشیته على 

فع به ما یتوهم ر ): أنتَ قول األزهري: ((( لآلجرومیة، ومن ذلك ما نجده في كالمه:شرح األزهري 
 ضي أنها هي العاملة وهوتعلى األحرف، فیق عائدةٌ  للتأنیث ساكنةٌ  )عطفتَ (من أن التاء في 

إنما قال: أنت؛ دفعًا ((، وهذا القول مأخوذ من كالم الشنواني في حاشیته حیث قال: )١())قول
نحو: ( :قول األزهري((، وكذلك قوله: )٢())(عطفَت) ماٍض مسند إلى ضمیر األحرف لتوهم أنَّ 

القراءة من  ألنَّ  ؛المفعول من أجله یكون غیر قلبي ): هذا المثال مبني على أنَّ لعلمل جئتك قراءةً 
معناه راجع للقلب، فاألولى التمثیل بنحو:  :أي ،قلبیاً  إالَّ  ه ال یكونُ أنَّ  أفعال الجوارح، والحقُّ 

(قوله قراءًة للعلم): هذا المثال ((، وهذا ما ذهب إلیه أبو النجا بقوله: )٣())معروفك ك ابتغاءَ قصدتُ 
مبني على أنه ال یشترط في المفعول له أن یكون قلبیًا، أي قائمًا معناه بالقلب، وهو ضعیف، 

 .)٤())یل بنحو: قصدتك ابتغاء معروفكواألصحُّ االشتراط، فاَألولى التمث
 ویتلخص منهجه في النقل من المصادر في ما یأتي:

 

 وهذا الذي قاله األزهري هو قول((یذكر أحیانًا اسم الكتاب مقرونًا بمؤلفه، كما في قوله:  -
نت اكا ولمَّ ((، وقوله: )٥())ه ابن مالك في شرح التسهیل بوجوه عشرةوردَّ  ،سیبویه، وأكثر البصریین

لقول ابن مالك في  ؛ها غیر ممكنحدُّ  :بل قیل ا،هحتج المصنف لحدِّ لم یَ  بالعدِّ  المعرفة محصورةً 
، )٦())ن الوصول إلیهاععجز  فقد من دون اعتراض علیه المعرفةَ  دَّ حمن أراد أن ی :شرح التسهیل

األعرف  مقدماً  ،جمعها ابن مالك في الكافیة بقوله ،ها سبعةٌ أنَّ  الحقُّ ((، وقوله: )٦())إلیها
ة من بركَّ مبة من الحركات، فالواو حروف العلة مركَّ  أنَّ على  وهذا مبنيٌّ ((، وقوله: )٧())فاألعرف
 .)٨())ابن جني في الخصائص والیاء من كسرتین، وهو قولُ  ،من فتحتین ، واأللفضمتین

 .٢١٨النص المحقق:(١) 
 /ظ٣٦تعلیق الدرة الشنوانیة، اللوحة: (٢)
 .٢٣٥النص المحقق: (٣)
 .٨٢حاشیة أبي النجا: (٤)
 .١٧٣النص المحقق: (٥) 
 .١٩٥النص المحقق:(٦) 
 .١٩٥النص المحقق: (٧)
 .٨١النص المحقق:(٨) 
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 ۳۱ 

ال ذل: باالشنواني :)قمذشك( :وقوله((یذكر اسم الكتاب مجردًا من اسم المؤلف، كما في قوله:  -
 ،اسم جمل كان للنعمان ابن المنذر :ه بالمهملةنَّ أهشام  نوذكره اب ،والذي في الصحاح ،المعجمة

 وأجازهالفصل بال النافیة كالقسم،  غني: إنَّ في المو ((، وقوله: )١())لیه تنتسب اإلبل الشذقمیةإ و 
ن وجدت كلها وجب إالمضارع، فالشروط في وجوب نصب  هذه((، وقوله: )٢())بعضهم بهما معاً 

ولیست الشروط  ،بعضها وجب الرفع وال یجوز نصبه أوفقدت كلها  نْ إ نصبه وال یجوز رفعه، و 
وهو  :قال في التصریح ،مع توفر الشروط أجاز إهمالهافي الصحة فقط، نعم بعض العرب 

 .)٣())القیاس
نه، وهذا كثیر عنده، كما في یذكر اسم المؤلف من دون أن یشیر إلى اسم كتابه الذي نقل م -

ي لثبوت األول، وقال أبن ــــلثبوت الثان )المّ (ي النتفاء األول، وـــالنتفاء الثان )وــــل( أنَّ إالَّ ((قوله: 
، وفي باب المفعول )٤())وهو الذي اقتصر علیه ابن هشام ي،والجرجان وأبن جني والفارسي السراج

وتبعه تلمیذه ابن  ،لمتقدمین، وتبعهم أبو حیاناهذه عبارة ((المفعول الذي لم یسم فاعله یقول: 
 .)٥())ر ابن مالك بالنائب عن الفاعلآجروم، وعبَّ 

 عطفَ  :االهتمام((یجعل من اسم المؤلف عنوانًا لكتابه على حذف المضاف، كما في قوله:  -
، والمقصود به: لما في حاشیة الفیشي على شرح )٦())الفیشي وغیره لما في نلتفتُ  تفسیر، وال

على الصوت المشتمل  ثم اختلفوا فقیل: اللفظ ال یطلق إالَّ ((الشیخ خالد على اآلجرومیة، وقوله: 
، ویقصد به التصریح )٧())وهو الذي في األزهري تبعًا للبیضاوي، على بعض الحروف الهجائیة
 بمضمون التوضیح لألزهري.

وقد ینقل الرأي من دون اإلشارة إلى مصادره، ویستعمل في ذلك عبارات، منها: قیل وُأجیب  -
بعدهما، وقیل:  وهما حینئذ ظرفان مضافان إلى الجملة((وَردَُّه وغیرها، كقوله في (مذ ومنذ): 

من طلوع  :الیوم لغة :وقیل((وكقوله أیضًا:  ،)٨())مضافان إلى زمن مقدر مضاف إلى الجملة
لشمس إلى غروبها، واللیلة من غروب الشمس إلى طلوعها، وقیل: اللیلة من غروب الشمس إلى ا

 .٢٠٠النص المحقق:(١) 
 .١٢٥النص المحقق:(٢) 
 .١٢٤النص المحقق:(٣) 
 .٣٩النص المحقق:(٤) 
 .١٥٥النص المحقق: (٥)
 .١٦٥النص المحقق:(٦) 
 .٣٢النص المحقق:(٧) 
 .٢٨٥النص المحقق: (٨)
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 ،همتُ : علِ اهللا، وال یقالُ  یقال عرفتُ ((وقوله في التمییز بین العلم والمعرفة:  ،)١())طلوع الفجر
 ى ـــــمش بأنَّهعنه  وأجیبَ ، ال بالمعرفة مِ لْ بالعِ  حینئذ التعبیرُ  فالمناسبُ  ،بالمركَّ  َقبیلوالعالمات من 

وعطف الجزاء على الجواب من عطف ((وقوله:  ،)٢())األكثر وهو قولُ  ،بمعنى واحد أنَّهماعلى 
 .)٣())ه غیر واحددَّ ورَ  ،المرادف

نقل نصوصًا لعلماء تعسَّر الوصول إلى مصنفاتهم إمَّا لكونها مفقودة وٕاما لكونها مخطوطة  -
مودعة في المكتبات والخزانات، ولم تحظ بالتحقیق بعُد، وهذا من شأنه أن یرفع من قیمة هذه 

قل الحاشیة؛ ألنها حفظت لنا على األقل في الوقت الحاضر جزءًا من أقوال أولئك العلماء، فقد ن
من حاشیة الفیشي على شرح األزهري لآلجرومیة في أكثر من موضع، ولم نعثر على هذه 

ه على هذا لُ قال الفیشي وغیره: حمْ ((الحاشیة مع طول البحث والتفتیش، نذكر من ذلك قوله: 
اآلثام  لقيّ  الفیشي: فیه نظر، ألنَّ ((، وقوله: )٤())...الخفلألسماء :المصنفمع قول  یكون تكراراً 

من  فالمضاعفة أخصُّ  زائدٌ  یحصل بأول جزء من العذاب، والمضاعفة والتكثیر للعذاب أمرٌ 
 ىوفي المعن((كما نقل أبیاتًا شعریة لم یتیسر لنا تخریجها من مصادرها كما في قوله:  ،)٥())اللقيّ 

                         سیدي حمدون بن الحاج: د أبو الفیضجیقول سیدنا أم
 اِل ـــي ِبَتفِصیٍل َوإِجمَ ــا ِشئَت ِمنِّ ـمَ            ِإذ َكاَن ِمنَك اخِتَصاٌص ِبي َقِویَت َعَلى     
 اِل ــهِملَت ِعنِدي ُكلَّ إهمَ ل َوأُ ــُتعمَ            مــــــــــَت َفلَ ـــفْ ـــعُ ــــضَ  َدوَت ُمَشاركاً ــــَوٕاذ غَ      
  )٦())بِإعَمالِ  زـــم َیفُ ــــــي التََّشاُرِك لَ ـــَوفِ       لٌ ـــُه َعمَ ــــــاخِتَصاِصِه لَ رِف ِعنَد ـــَكالحَ      

 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٤٧النص المحقق: (١)
 .٨٠النص المحقق: (٢)
 .١٢٤المحقق:النص  (٣)

 .٧٥) النص المحقق:٤(
 .٢٣١) النص المحقق:٥(
 .٤٥) النص المحقق:٦(
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 ): أصوله:٣(
یعتمد االستدالل في النحو العربي على أربع ركائز، هي: السماع والقیاس واإلجماع      

أدلة النحو ثالثة: ((ه) ثالثة منها حیث قال: ٣٩٢، وذكر ابن جني (ت:)١(واستصحاب الحال
ه) إلى الرابع، وهو: استصحاب ٥٧٧، وأشار ابن األنباري (ت:(٢)))السماع واإلجماع والقیاس

، وسوف نذكر فیما (٣)))أدلة صناعة اإلعراب ثالثة: نقل وقیاس واستصحاب حال((الحال بقوله: 
 موجز لها، وبیان موقف المؤلف منها: یأتي هذه األصول مع تعریف

 

: هو األصل األول من أصول النحو، وهو ما ثبت في كالم من یوثق بفصاحته،     السماع -١
فشمل كالم اهللا تعالى، وهو القرآن الكریم، وكالم نبیه محمد (صلى اهللا علیه وسلم)، وكالم 

یه فقد ُعني ابن الحاج بالسماع وجعله ، وعل(٤)العرب الفصحاء قبل فساد األلسنة بكثرة الموّلدین
حجة لتوثیق مادة كتابه، وقد تعددت عنده هذه الشواهد السماعیة فشملت االستشهاد بآیات القرآن 
الكریم وقراءاته، واحتج كذلك بالحدیث النبوي الشریف في بعض المواضع، وأكثَر من االستشهاد 

) موضعًا، ١٢٣ات القرآن الكریم في (بأشعار العرب الذین یحتج بشعرهم، فقد استشهد بآی
) موضعًا، أما الشعر ٢٧) مواضع، كما استشهد بالحدیث النبوي الشریف في (٧وبقراءاته في (

) موضعًا، ونراه في مواضع أخرى من كتابه یشیر صراحة إلى ٦٥العربي فقد استشهد به في (
 :تقدیره ،ه محذوفٌ عاملُ  ،مطلق: مفعول )(نیابةً وقوله: ((السماع واالعتداد به كما في قوله: 

 ، ووقوعُ مصدرٌ  ٍة؛ ألنَّهبنائب إال بالتأویلوالنون  واأللفمن الواو  ه حاالً جعلُ  ، وال یصحُّ نیابةً  تنوبُ 
منصوبان  األزهري أنَّهما وظاهر حلِّ ((، وقوله: (٥)))على السماع مع كثرته موقوفٌ  حاالً  المصدرِ 

 األلفاظكون بزید علیه موقوف على السماع كالحال، ویَ  ألنَّهأضعفها؛ وهو ، الخافض اسقاطعلى 
وأما في حالة الضرورة، فیجوز تنوینه، ((، وقوله: (٦)))الخافض تكون معرفة إسقاطالمنصوبة على 

مرویان فمن المبني على الضم مع التنوین  اهمألنَّ ؛ وٕاذا نون فللشاعر بناؤه على الضم ونصبه
 قوله:

 .......................                َسالُم اِهللا َیا َمَطٌر َعَلْیَها                
 منصوبًا قوله: ه، ومن سماعهمع ضمِّ  )مطر(ن وِّ فنُ 

 .١٤االقتراح في علم أصول النحو ــــ للسیوطي:  (١)
 .١/١٨٩الخصائص: (٢)
 .٤٥اإلغراب في جدل اإلعراب: (٣)
 .٧٤االقتراح في علم أصول النحو:=:  (٤)
 .٨١النص المحقق:  (٥)
 .٧١النص المحقق:  (٦)
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 .(١)))َیا َعِدیًا َلَقَد َوَقْتَك األَواِقي........................                              
 
اعلم أن إجماع ((، وقال ابن جني: (٢)البلدین: البصرة والكوفة: المراد به إجماع نحاة اإلجماع -٢

المنصوص والمقیس على  فیخال أهل البلدین إنما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده أالَّ 
وذلك أنه لم یرد ممن  ،فأما إن لم یعط یده بذلك فال یكون إجماعهم حجة علیه ،نصوصمال

كما جاء النص عن رسول اهللا صلى  ،على الخطأ یطاع أمره في قرآن وال سنة أنهم ال یجتمعون
وٕانما هو علم منتزع من استقراء هذه  )ضاللة أمتي ال تجتمع على: (اهللا علیه وسلم من قوله

، فالمراد به عند النحاة اإلجماعطلق أُ  إذا ثمَّ ((، وقد أشار المؤلف إلى ذلك في قوله: (٣)))اللغة
بدل  ،البدل جملة أقسام((وقوله:  ،(٤)))العربیة في ةوهو حجَّ  ،البصرة والكوفة البلدین أهل إجماع

وال بد فیهما من ضمیر یعود على المبدل منه، وهو الفعل  ،البعض من الكل، وبدل االشتمال
 .(٥)))على األسماء هنا، والضمیر ال یعود إجماعًا إالَّ 

  

المنقول على المنقول إذا كان في وأّما القیاس فهو حمل غیر ((: قال ابن األنباري: القیاس -٣
معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان، وٕان لم یكن كل ذلك منقوًال عنهم، وٕاّنما لّما 
كان غیر المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محموًال علیه، وكذلك كل مقیس في 

أنَّ إنكار القیاس في النحو ال اعلم ((، وقال في رده على من أنكر القیاس: (٦)))صناعة األعراب
یتحقق؛ ألنَّ النحو كله قیاس ولهذا قیل في حده: النحو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء 

 .(٧)))كالم العرب، فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو
تكون الكلمة  أنْ  :ومخالفة القیاس اللغوي((اعتدَّ المؤلف بالقیاس في كتابه كما في قوله:  ولقد   

 :قوله في لِ لَ كاألجْ  ،على خالف أمثالها، وخالف ما ثبت عن الواضع
 ......................               لِ لَ األجْ  يِّ لِ هللا العَ  دُ مْ الحَ             

  المبتدئ،ى تقریبًا عل )ألـ(ر بعبِّ ولم ی ،ر باأللف والالموعبَّ ((، وقوله: (٨)))باإلدغام األجلّ  :القیاُس 

 .٢٧٤النص المحقق:  (١)
 .٨١االقتراح في علم أصول النحو:=:  (٢)
 .١/١٩٠=: الخصائص: (٣)
 .٤٢النص المحقق: (٤)
 .٢٣١النص المحقق: (٥)
 .٢٠٣، و=: االقتراح في علم أصول النحو:٤٥غراب في جدل اإلعراب:اإل (٦)
 .٩٥لمع األدلة: (٧)
 .٢٣النص المحقق: (٨)
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، وكذلك قوله في باب (١))))أل(:، فالقیاس)هلـــ(فالموضوع على حرفین ینطق بلفظهما ك وٕاالَّ 
معرفة عالمات اإلعراب، حیث ذكر المصنف أنَّ من عالمات اإلعراب (الواو واأللف والنون) ــــ 

 النون شبیهةٌ إنَّ ((بتقدیم األلف على النون في الترتیب ـــــ فعلَّق المؤلف على كالمه بقوله: 
القیاس فة كحروف العلة، نَّ فید الغُ نت تُ كِّ سُ  أنَّها إذافي  ،التي من جملتها الواو ،ةبحروف العلَّ 
 .(٢)))األلفتقدیمها على 

 

استصحاب حال األصل في األسماء، ((: المقصود باستصحاب الحال هو: استصحاب الحال -٤
األفعال، وهو البناء، حتى یوجد في األسماء ما وهو اإلعراب، واستصحاب حال األصل في 

فنقول في فعل األمر مثًال إنَّه مبني؛  ،(٣)))یوجب البناء، ویوجد في األفعال ما یوجب اإلعراب
، وهو من األدلة المعتبرة عند النحویین، ولكنه من أضعف األدلة (٤)ألن األصل في األفعال البناء

، ولقد وجدنا ابن الحاج یلجأ إلى هذا (٥)دوا دلیًال غیرهاألدلة عندهم، ولهذا ال یلجؤون إلیه إن وج
، األسماءفي  وأطلقبالمعربة  األفعالقید ((الدلیل في عدة مواضع من كتابه، نذكر منها قوله: 

 واألصلفیها،  أطلق، ولذلك األسماء اإلعرابفي  األصل نَّ أل ؛المعربة أیضاً المراد بها  أنَّ مع 
هما مالزمان للحرفیة فإنَّ  ،القسم وتاؤه و)وا( ردیَ نعم ((، وقوله: (٦)))البناء، فلذلك قیدها األفعالفي 

 مَ قلت: لِ  نْ إف((، وقوله: (٧)))والفرع ال یقوى قوة األصل ،ن الباءعوالجر، ویجاب بأنهما نائبان 
بالحروف فرع  اإلفراد، واإلعرابفرعان عن  همابالحروف؟ قلت:  هالمثنى والجمع على حدّ  ُأعرب
نصبوا  مَ قلت: لِ  نْ إف((، وقوله: (٨)))، واألصل لألصلالفرع للفرع ، فأعطىبالحركات اإلعرابعن 

وهو جمع  ،: فعلوا ذلك لیطابق الفرعَ قلتُ  األصل؟ نصبوه بالفتحة على الَّ جمع المؤنث بالكسرة وهَ 
ألنَّه ، كأصلهبالحروف  وهولم یعرب ،منصوب بالیاء ؛ ألنَّهجمع المذكر وه ، أصله: الذيالمؤنث

 .(٩)))ح لإلعرابحروف تصل آخرهفي  لیس
  

 .٥٣النص المحقق: (١)
 .٨١المحقق:النص  (٢)
 .٣٤٧، و=: االقتراح في علم أصول النحو:١٤١لمع األدلة: (٣)
 .٤٦=: اإلغراب في جدل اإلعراب: (٤)
 ،١/٢٤٥=: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین ـــــ ألبي البركات ابن األنباري: (٥)

 .٣٧٧، واالقتراح في علم أصول النحو:١٤٢ولمع األدلة:
 .٧٨النص المحقق: (٦)
 .٦النص المحقق: (٧)
 .٩٠النص المحقق: (٨)
 .٩٣النص المحقق: (٩)
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 ًا: لوازم التحقیق: رابع
 

 ): تحقیق اسم الكتاب:١(
إنَّ اسم الحاشیة المثّبت في صفحة العنوان هو: (الِعْقُد الَجْوَهِريُّ ِمْن َفْتِح الَحيِّ الَقیُّوِم في       

وم)، وقد نصَّ المؤلف على ذلك في مقدمة كتابه، فقال:  َحلِّ َشْرِح األزهريِّ على ُمَقدَِّمِة ابِن آُجرُّ
 ابنِ  ةِ مَ دِّ قَ على مُ  األزهريِّ  حِ رْ شَ  لِّ في حَ  ومِ یُّ القَ  يِّ الحَ  حِ تْ فَ  نْ مِ  ريِّ هَ وْ الجَ  دِ قْ العِ ــ(ب :یتهاوسمَّ ((
 ،صاصةبال خَ  نفعاً  منها لیحوز الطالبُ  ؛الصةمتن الخُ  بعض نها علىتَ م با غالبَ مرتِّ  ،)ومرُّ جُ آ

ویجعل  ،یختم لنا بالحسنى وهو المسؤول أنْ  ،ها بحلیة القبولمن العمل المقبول، وحالّ  ها اهللاُ لَ جعَ 
 .)١())األسنى مأوانا المقرَّ 

وتتفق هذه التسمیة مع عنوان النسخة التي اتخذتها أصًال، والنسختین األخریین المعتمدتین في 
 التحقیق.

 

 :إلى مؤلفه توثیق نسبة الكتاب ):٢(
 على أنَّ  جمعتُ  الحاج السلمي محمد بن حمدون ابن بنالمصادر التي ترجمت ألحمد  تكاد     

 األزهري على مقدمة ابن آجروم) هي (العقد الجوهري من فتح الحي القیوم في حل شرح حاشیة
ن یذكر اسمه في ترجمة إّال ویذكر ، فما أهمن أشهر كتب والمالحظ أن هذه الحاشیة ه، من تألیف

معه العقد الجوهري، والذي ال یذكر العنوان صراحة یذكره ضمنًا فیقول: له حاشیة على شرح 
 أفقرُ  : فیقولُ وبعدُ ((ولقد صرح المؤلف بذلك إذ قال في خطبته:  لى مقدمة ابن آجروم،األزهري ع

قد  ،بابن الحاج مي المرداسي المعروفُ لَّ بن محمد بن حمدون السُّ  حمدُ أ ،العبید إلى مواله المحتاجُ 
 د شرحبَ لزَ  حاشیةٍ  عَ وضْ  ،غایة اآلداب ن حاز في كل فنٍّ ممَّ  ،جباء األصحابنُ  ي بعُض منِّ  طلبَ 
 ومِ یُّ القَ  يِّ الحَ  حِ تْ فَ  نْ مِ  ريِّ هَ وْ الجَ  دِ قْ العِ : ــیتها بوسمَّ  ... ثم قال: ةرومیَّ خالد األزهري على الجُ  الشیخ
 ه)١٣٥١(ت: إلیان سركیس یوسف وانفرد ، )٢())ومجرُّ آ ابنِ  ةِ مَ دِّ قَ على مُ  األزهريِّ  حِ رْ شَ  لِّ في حَ 

قال: فمحمد الطالب بن حمدون ابن الحاج،  :المؤلف وهو إلى عمّ فنسب كتاب العقد الجوهري 
المعروف بابن  ،السلمي بن حمدون بن الحاجالطالب  ،)ه١٢٧٣ت:( ابن الحاج السلمي((

من فتح الحي العقد الجوهري و  ،فعال البن مالكحرق على المیة األحاشیة على شرح ب ، لهالحاج
زهري وهي حاشیة على شرح الشیخ خالد األ ،زهري على مقدمة ابن آجرومالقیوم في حل شرح األ

 ةــــ، وهو وهم واضح؛ وذلك إلجماع المشارقة والمغارب )٣())ه)١٢٦٩(على االجرومیة أتمها سنة 

 .١النص المحقق: )(١
 .١) النص المحقق:٢(
 .١/٧٠) معجم المطبوعات العربیة والمعربة:٣(
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على أن العقد الجوهري البن أخیه أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج، ولعل ما دفع سركیس 
جهلوا التاریخ الحقیقي لوفاة ابن الحاج، واكتفوا إلى هذا الوهم هو أن معظم المترجمین المشارقة 

ه)، وهذا التاریخ هو ١٢٦٩ه)، أو یقولون كان حیًا سنة (١٢٦٩بالقول بأنه توفي بعد سنة (
تاریخ وفاة  نَّ ، كما أص مؤلفه على ذلك في خاتمتهسنة الفراغ من كتابة العقد الجوهري كما ن

 ه).١٢٧٣الطالب بن حمدون هو سنة (
 ذكر بقیة المصادر التي ترجمت البن الحاج فقد نسبت كتاب العقد الجوهري إلیه، فقدأما      

 القیوم في حل شرح  الحي من فتح يالعقد الجوهر (( في إیضاح المكنون: ه)١٣٩٩(ت: البغدادي
تألیف أحمد بن محمد بن حمدون السلمى المرداسى المعروف  ،مقدمة ابن آجروم على يزهر األ

 بنا نحو المن نح أوله حمداً  ،تسع وستین ومائتین وألف ه)١٢٦٩(فرغ منها سنة  ،بابن الحاج
: ه)١٤٠٨(ت: الةــــــا كحــــر رضـــــــقال عم، و  )١())وع بمصرــــــمطب ،الخ ...اد والهدىــــــالرش

 كان حیاً ، ويــنح ،أبو العباس ،لمي، المعروف بابن الحاجــــدون الســـــن حمــــــد بـــــمحم نــــــــحمد بأ((
من تصانیفه: العقد الجوهري من فتح الحي القیوم في حل شرح االزهري على ، هـ)١٢٦٩( سنة

عبد العزیز بن إبراهیم بن  وذكر ، )٢()))هـ١٢٦٩(م في النحو فرغ منها سنة مقدمة ابن آجرو 
محمد بن حمدون السلمي حاشیة الشیخ أحمد بن ((عند سرده للمتون العلمیة ما نصه:  قاسم

العقد الجوهري من (هـ) رحمه اهللا تعالى، سماها ١٢٦٩بعد سنة ( ىالمعروف بابن الحاج المتوف
طبعت في فاس سنة  )فتح الحي القیوم في حل شرح األزهري على مقدمة ابن آجروم

 .)٣())هـ)١٣١٥(
السماللي بقوله:  فقد ترجم له على نسبة العقد الجوهري إلیه،مترجمون المغاربة واتفق ال     

أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج ... له تآلیف عدیدة منها حاشیة على شرح األزهري على ((
أحمد بن محمد بن الشیخ ((: المؤلفون لموسوعة أعالم المغرب بأنَّه ، وترجم له)٣())اآلجرومیة

 ،)٤())هري على اآلجرومیةحمدون ابن الحاج السلمي المرداسي... له حاشیة على شرح األز 
من تآلیفه: حاشیة على شرح األزهري على مقدمة ابن  أنَّ وذكر  ،وترجم له (ابن سودة) كذلك

 .)٥(آجروم في النحو
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/١٠٧) ١. 

 .٢/٩٥) معجم المؤلفین:٢(
 .٤٩١) الدلیل إلى المتون العلمیة:٣(
 .٨/٢٨١٦) موسوعة أعالم المغرب:٤(
 .١/٣٤١) =: إتحاف المطالع:٥(

 ۳۷ 
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 سبب تألیف الكتاب:): ٣(
 

ف هذه یفي خطبته عن السبب الذي حمله على تأل د أفصح المؤلف ـــ رحمه اهللا ـــقل       
بن محمد بن حمدون السلمي  حمدُ أ ،العبید إلى مواله المحتاجُ  أفقرُ  : فیقولُ وبعدُ ((الحاشیة، فقال: 

 ن حاز في كل فنٍ ممَّ  ،جباء األصحابنُ  مني بعُض  قد طلبَ  ،بابن الحاج المرداسي المعروفُ 
الفتوحات  ذاتِ  ،خالد األزهري على الجرومیة الشیخ د شرحبَ لزَ  حاشیةٍ  عَ وضْ  ،غایة اآلداب

 سائالً  ،صورالعترافي بكمال القُ  ؛هنالك جولُ ن یَ لست ممَّ  كنتُ  نْ إ و  ،سؤاله لذلك فأجبتُ  ،انیةالربَّ 
 .)١())ا جرى من الخطأ في هذا المسطورعمَّ  من اهللا الصفحَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١) النص المحقق:١(
 

 ۳۸ 
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 التحقیق عملي فيًا: خامس
 

على أسس منهجیة علمیة ثابتة سرت  ةالمخطوط حرصت أن یقوم عملي في تحقیق هذه     
المنهج العلمي المعمول به في تحقیق علیها من أول العمل إلى آخره بناًء على ما یقتضیه 

على إخراج هذا الكتاب مطابقًا ما أمكن لما أراد له مؤلفه أو مقاربًا له؛ ألنه و  نصوص التراث،
ثقل الهوامش صول التحقیق، فلم أتطلبه أند ما تع لذلك وقفت ودیعة مؤلفه بین یدي المحقق،

بالقدر الذي یظهر النص واضحًا خالیًا  التعلیقات غیر المطلوبة، واكتفیتبالمالحظات الكثیرة، و 
 :وتلخص ذلك في النقاط اآلتیة من الغموض،

 

لمخطوطات أصًال في التحقیق؛ لكونها أقدم ، لجامعة الملك سعود مكتبة نسخة اعتمدت -١
حصلت علیها، كما أنها كاملة ومكتوبة بخط مغربي حسن، ورمزت لها النسخ الثالث التي 

رمزت لنسخة بوالق الحجریة بالحرف (ب)  إذ ،ین) لتقابل النسختین األخریباألصل أو بالحرف (أ
 ولنسخة الدار البیضاء بالحرف (ج).

 

اإلمالئیة ها أصًال في التحقیق وحسب القواعد التي اعتمدتالكتاب من النسخة  تنسخ -٢
 نسخةثم قابلت ما نسخته مقابلة دقیقة مع  بعالمات الترقیم المعتمدة ت في الكتابةموالتز ، الحدیثة
سخ، ثم قابلتها بالنسختین التي نقلت منها؛ للتأكد من عدم حصول سقط أو سهو أثناء الن األصل
ختالفات بین الت في الهامش إلى این اللتین اعتمدتهما في تحقیق هذا الكتاب، وأشر األخری
إالَّ في بعض األخطاء المطبعیة، وهي كثیرة في نسخة (ج) فتجاهلتها؛ ألنها ال تؤثر في  النسخ،

 المعنى.
 

ًا ممدودككتابة المقصور طریقة الناسخ في الرسم اإلمالئي،  إلى في التحقیق لم ُأشر -٣
الهمزة المتوسطة یاًء في رسم لمحذوفة في الخط مثل: هاذا وذالك، و ت األلف ااثبوإ ، وبالعكس

 وسوف أشیر إلى نماذج من رسمه في وصف النسخ المعتمدة في التحقیق.، كل المواضع
 

ـــ بخط مغایر ـــ شرح األزهري الممزوج  حتهت على المتن حاشیة ابن الحاج، وكتبتكتبت في أ -٤
مع متن اآلجرومیة، ثم أتبعته بالتحقیق، حتى أضع بین یدي القارئ النص كامًال؛ لیتسنى له 

نجاز جزء من ذه الخطوة بعد أن تبّین لي خالل إالربط بین الشرح والحاشیة، وقد اتخذت ه
تحتاج إلى شرح وتعلیق، وقد یذكر كلمة من ألفاظ األزهریة ما یراها  التحقیق بأن المحشي ینتقي

(...إلخ)، وقد یذكر خالل شرحه  :االختصارب دة من النص الذي یرید شرحه ثم یتبعهاواح
وع إلى ــدون الرجذكرها، مما یحول دون فهم المعنى من عبارات من متن األزهري لم یكن قد 

 شرح األزهري.

 ۳۹ 
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فین؛ تتمیمًا متن األزهري، وحصرتها بین معقو  خرَّجُت اآلیات القرآنیة الكریمة الواردة في -٥
للفائدة، كما ضبطت اآلیات القرآنیة وكتبتها برسم المصحف، ثم أشرت في الهامش إلى اسم 

من بعض اآلیات إذا كان النقص یخل  السورة ورقم اآلیة فیها، كما أكملت في الهامش الناقَص 
ن موضع من القرآن اكتفیت بثبت أول بمعنى النص القرآني، وٕاذا كان لآلیة ذكر في أكثر م

موضع ذكرت فیه، أما إذا كان في النص القرآني أكثر من قراءة، فقد أشرت إلى القراءات 
 األخرى مع إحالتها إلى مراجعها مستعینًا في ذلك بكتب القراءات المشهورة وكتب التفسیر.

 

بكتاب سیبویه وكتب النحاة األوائل  التحقیق على أمهات كتب النحو بدءاً اعتمدت في  -٦
كمعاني القرآن للفراء والمقتضب للمبرد واألصول البن السراج، وكتب أبي علي الفارسي وتلمیذه 

ي لسي وشروح ألفیته؛ ألن المحشِّ كابن مالك األند ابن جني، كما اعتمدت على كتب المتأخرین
على النحاة الذین یعترض علیهم،   كان یكثر من االستشهاد بأبیات األلفیة في شرحه وردوده

وكذلك شرح الرضي على الكافیة، وكتب ابن هشام األنصاري وخصوصًا مغني اللبیب، 
 والتصریح بمضمون التوضیح لألزهري، وشرح األشموني وحاشیة الصبان.

 

خّرجت األحادیث النبویة الشریفة الواردة في المتن، ورددتها في الهامش إلى كتب األحادیث  -٧
 لمعتمدة، كما خرجت األمثال ـــ وهي قلیلة ــــ من كتب األمثال ككتاب مجمع األمثال للمیداني.ا
 

ز ونسبتها إلى أصحابها ما أمكنني ذلك، وأثبت في اجیضبطت األبیات الشعریة واألر  -٨
، مستعینًا وأكملت الناقص منه إن كان مجتزءاً  الهامش البحر العروضي الذي جاء علیه البیت،

وكتب الشواهد الشعریة وال سیما كتاب المقاصد النحویة  المحققة كل ذلك بدواوین الشعراءفي 
 للعیني وخزانة األدب للبغدادي.

 

 : اآلتیة والمختصرات في تحقیق الكتاب الرموز استخدمت -٩
 

 لحصر كلمات متن اآلجرومیة. {...} -
السبعیة واألحادیث النبویة، القراءات القرآنیة غیر و  كلمات شرح األزهري لحصر (...) -

 .واألقوال
: ظ)، وأتبعت هذه ١: و)، وٕالى ظهرها بالرمز (١أشرُت إلى وجه اللوحة األولى بالرمز ( -

 الطریقة في بقیة لوحات المخطوط.
 : المزهران لحصر اآلیات القرآنیة الكریمة.﴾...﴿ -
 الصغیران لحصر النصوص المنقولة حرفیًا.المزدوجان : ))...(( -
 لحصر النص في المتن لمقابلته مع (ب) أو (ج).: "..." -

 ٤۰ 
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 لحصر ما أضیف من (ب) أو (ج) إلى األصل. :[(...)] -
 لحصر الزیادة التي یقتضیها السیاق في المتن. :[...] -
 (ب) أو (ج). لحصر ما زاد في المتن عن : +...+ -
 : ُینظر.= -
 المصدر نفسه. :م . ن -
 نفسها.الصفحة :  ص . ن -
 لحصر ما زاد في (ب) أو (ج) عن المتن. : <...> -
لحصر الكالم الساقط من األصل ثم استدركه الناسخ في الهامش بعد مراجعة : /.../ -

 المخطوط.
 .ة: من دون طبعد. ط -
 .نشر د. ت: من دون تاریخ -
 . م: من دون مكان نشرد -

 

التي ذكرها المصنف إلى أصحابها، وذلك بالرجوع  همونصوص هموأقوال العلماء نسبت آراء -١٠
، وقد إلى كتبهم إالَّ إذا كان المصدر مفقودًا أو مخطوطًا فألجأ إلى مصادر أخرى نقلت أقوالهم

یخ خالد على نقل المؤلف في أربعة عشر موضعًا عن الفیشي، وهو أحد المحشین على شرح الش
وهو مخطوط محفوظ في وزارة الشؤون  ،كتاباللي اإلطالع على هذا  اآلجرومیة، ولم یتسن

 .إلى ذلك في الهامش كنت أشیرو  الدینیة بالقطر الجزائري،
 

، واستثنیت من تابم أول مرة في الكهم عند ورود أسمائترجمت في الهامش لمعظم األعال -١١
ذلك المصنف والشارح؛ ألني ترجمت لهما بإسهاب في قسم الدراسة، وكنت أستعین في ذلك 

 ب التراجم والطبقات ككتاب األعالم للزركلي.بكت
 

المفردات اللغویة والمصطلحات التي ذكرها المؤلف، وٕان كان قد  معظم شرحت في الهامش -١٢
ولسان العرب البن  اللغویة كالصحاح للجوهري اتجممعظمها، واستعنت في شرحها بالمعشرح 

النحویة والمصطلحات ومعاني الحروف ، وكتب الحدود آبادي والقاموس المحیط للفیروز منظور
 والتعریفات.

 

 ، إذالمذهبین البصري والكوفي ة، وخصوصًا بینوردت في المتن مسائل خالفیة كثیرة للنحا -١٣
لكوفیین، أو یكتفي بقوله: (وفي ذلك خالف)، فحرصت على ینسب المؤلف الرأَي للبصریین أو ل

وٕاحالتها إلى  ،تلك المسألة، مع مناقشة اآلراءتغذیة الهوامش بالتعلیق على ذلك الخالف، أو 

 ٤۱ 
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 نصاف في مسائل الخالف لألنباري، وائتالف النصرةكتاب اإلــ: مصادرها من كتب الخالف ك
 .لشرجيصرة ـــ لفي اختالف نحاة الكوفة والب

 

 التعریف باألماكن والبلدان الواردة في المتن بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في ذلك كمعجم -١٤
 البلدان لیاقوت الحموي.

 

 فهارس متنوعة، هي: میمًا للفائدة وتسهیًال للمراجعةتت بآخر قسم التحقیق؛ ألحقت -١٥
 فهرس اآلیات القرآنیة. -
 فهرس القراءات القرآنیة -
 فهرس األحادیث النبویة الشریفة. -
 .األرجازو  فهرس األشعار -
 فهرس األعالم. -
 فهرس األقوال واألمثال. -
 فهرس الموضوعات. -
 فهرس المصادر والمراجع. -

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۲ 



 الدراسة                              العقد الجوھري من فتح الحي القیوم                   
 

 مع نماذج مصورة منها. وصف النسخ المعتمدة في التحقیقًا: سساد
 

 اعتمدت في تحقیق حاشیة ابن الحاج على شرح األزهري لمتن اآلجرومیة على النسخ اآلتیة:
 

 : نسخة (أ)األولىالنسخة 
 وصف النسخة:

قسم  جیدة، محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعود بالریاض،هي نسخة مخطوطة  - 
 ./م.ح)٤١٥)، ورقم التصنیف: (٥٢٧٤برقم: ( المخطوطات

 .) لوحة٧٤ویبلغ عدد لوحاتها: ( -
 .) سطراً ٢٣عدد أسطرها: ( یبلغ -
 .سم١٧،٥×  ٢٢،٥مسطرتها:  -
عشر الهجري)، وقد ي القرن الثالث بعبارة: (كتب ف تاریخ نسخهاحدد على صفحة العنوان  -

المؤلف في خاتمة  إلیه أشار فقد تاریخ الفراغ منها ، أماخلت هذه الصفحة من اسم الناسخ
الثانیة عام تسعة  دىوكان الفراغ من تألیف هذه الحاشیة یوم األحد ثاني جماالمخطوط بقوله: (

 .)وستین ومئتین وألف
، فحرف القاف ینقط بنقطة واحدة خطها مغربي حسن، ولكن رسمه یختلف عن الرسم المشرقي -

من فوق، وحرف الفاء ینقط بنقطة واحدة من تحت، كما أن ناسخها اتبع أسلوبًا في رسم بعض 
 في الرسم اإلمالئي، فقد كان یثبت األلف بعد الواو في الكلمات یختلف عما هو متفق علیه

مثل: یجلو ویخلو، ویرسم كلمة األفعال المضارعة المعتلة بالواو والمسندة إلى المفرد الغائب، 
مقصورة بألف قائمة (مرات) بالتاء المدورة، وكلمة (أداة) بالتاء المبسوطة، ویبدل األلف ال

 وعدا، ،ویرى ،والصواب هو: حاشا والفصحا، ،: حاشى، ویرا، وعدىوبالعكس، كما في
: النایب والغایب في جمیع المواضع، منها تسهیالً  وكان یبدل الهمزة المتوسطة یاءً  ،والفصحى

 واالستیناف والزاید، وأخیرًا كان یثبت األلف المحذوفة في الخط، مثل: هاذا، وهاذه، والكن.
ن لتتمیز م ؛ارح بخطوط حمراءأقوال المصنف والش ُكتبتْ  حین في تب النص بمداد أسود،كُ  -

 كالم المؤلف.
ت على كثرة االستدراكا لم یثبت على النسخة ما یدل على معارضتها بنسخ أخرى، غیر أن -

 بعد كتابتها. هوامش اللوحات تدل على أن الناسخ قد راجعها
بأسلوب التعقیبة في آخر الصفحة الیمنى من المخطوط، ولم ترد أیة تملكات على  أخذ ناسخها -

 الصفحة األولى سوى ختم جامعة الملك سعود ـــ قسم المخطوطات.
في التحقیق هو كونها أقدم النسخ مما یرجح احتمال كان سبب اختیاري لهذه النسخة أصًال  -

بخط مؤلفها بناًء على ما ذكرته كتب التراجم من أن  وربما كتبت اعتماد النسخ األخرى علیها،

 ٤۳ 
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ه) وهذا التاریخ موافق مع ما صرح به المؤلف في ١٢٦٩كان قد فرغ منها في عام ( مؤلفها
ه النسخة تاریخ النسخ وهو القرن الثالث عشر نهایة النسخ، وقد ثبت على صفحة العنوان من هذ

ه)، فهو قد أدرك القرن الثالث عشر بأكمله ١٣١٦تحدیدًا، ومن المعلوم أن المؤلف توفي سنة (
لم تتعرض كاملة وخالیة من السقط و  فضًال عن ذلك وهذه النسخة وبعضًا من الرابع عشر،

 تخذها أصًال في التحقیق.نسخة وان إلى االعتماد على هذه الألرضة، كل هذا جعلني أطمئل
 .على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحیم(بدایتها:  -

 نَ كَ ا استَ عمَّ  لإلعرابِ  الفصیحِ  نا بالمنطقِ مَ دى، وألهَ والهُ  الرشادِ  مدًا لمن نحا بنا نحوَ ح     
عن  والخروجِ  ،ها بالتواضعِ ، وخفضَ ةعبادله لنفسَ  ن نصبَ مَ  ورفعَ  ،دىمن الكالم وهَ  الضمیر
ه من ال ینفعُ  الخاسرَ  بأنَّ  اً خبر مُ  ،األكوان بال ابتداء قبلَ  بتدأٍ مُ  ن إلهٍ العادة، سبحانه مِ  مألوفِ 

مضى  شرعٍ  نسخ بالشرع األحمدي ذي البساط الرفیع األحمدي كلَّ  ،هو ، ال إله إالَّ العذاب افتداءٌ 
خلق اهللا  أفضلَ  ،المصطفى أرسل رسوله محمداً  ،بقوهدى إلیه من شاء بفضله فحاز السَّ  ،وسبق
ونعوت  ،الجمال بصفاتِ  تَ عو نواجتناب النواهي والزواجر، الم ،بامتثال األوامر ى،مقتف وأكرمَ 

في  )( ،العسر بالیسر في شاهد العیان وبیان، المبدلَ  نسقٍ  على أمته عطفَ  الكمال، العاطفَ 
العبید إلى مواله  أفقرُ  وبعد: فیقولُ ، وآل حبٍ صحابه أكرم صَ أالماضي والحال والمآل، وعلى آله و 

 قد طلبَ  ،بابن الحاج بن محمد بن حمدون السلمي المرداسي المعروفُ  حمدُ أ ،المحتاجُ 
 .).إلخ..مني

فلیكن آخر كالمه  ِباْلِمْكَیاِل اْألَْوَفىَأْن َیْكَتاَل  من أراد(: (كرَّم اهللا وجهه) وعن علي(نهایتها:  -
ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن َواْلَحْمُد ِللِه َربِّ إذا قام من مجلسه: 

تین الثانیة عام تسعة وس دىوكان الفراغ من تألیف هذه الحاشیة یوم األحد ثاني جما، )اْلَعاَلِمینَ 
 ومئتین وألف، وفي الختم قلت:

 فاشیةْ  ريِّ ــــــاألزه رحِ ــش رِّ ـــسِ لِ               یةْ اشِ حَ  تامِ ن خِ مِ  مسكٌ  قد فاحَ            
 ناوالهَ  اءُ ــــفوالشِّ  ءُ اــــفیها الوف           ى   ــنهاني والمُ فیها األماني والتَّ            
 عْ ـــفِ تَ رْ ـال تَ  نٍ تَ قْ ن مُ ـــا عـــهارُ مَ ثِ               عْ ــــنِ تَ مْ ي ال تَ ــِـعتنللمُ ها ـــوفُ ــــطُ قُ            
 لــوجهــــــِه الُمـــــَكــرَّمُ  ةً ـــــخالص               كرمُ األ  مُ ــى الكریــــولَ ا المَ ـــهلَ عَ جَ           
 عِ ــــــــالِ طَ مُ  رٍ ــــــــــاظــون بٍ ــوكات               عِ اِمـــــــــوس ارىءٍ ـــــقَ ـــل ةً ـــــــعَ ـــنافِ           
 اــفَ ي الوَ ولِ أُ  هِ ِــ بحْ ــوصَ  هِ ـــــــوآل             صطفى  المُ  رسلینَ المُ  خیرِ  بجاهِ           
 امَ وسَ  ماءِ في السَّ  نجمٌ  ما الحَ           ا     ــــــمَ لَّ ـــا وسَ ــنم ربُّ ــیهــى علـــلَّ صَ           

 

د ) بحمالِعْقِد الجوهري في حلِّ شرح األزهري على مقدِّمة ابن آجروم(: انتهت الحاشیة المسماة بـ
 وحسن عونه وتوفیقه الجمیل). ،اهللا

 ٤٤ 
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 : نسخة (ب)النسخة الثانیة
 وصف النسخة:

لكبرى ببوالق مصر، محفوظة في دار هي نسخة مطبوعة طبعة حجریة في المطبعة األمیریة ا -
، اهتدیت إلیها من خالل مراجعة فهارس المخطوطات، وكان الحصول الكتب والتراث بالقاهرة

شبكة التواصل االجتماعي  على صدقاءاألعلیها یتطلب السفر إلى مصر العربیة، غیر أن أحد 
یمانیة، ویدرس في القاهرة (الفایسبوك) أسعفني في الوقت المناسب، وهو عراقي من محافظة السل

استعداده ه (توانا قادر)، حیث أبدى للحصول على درجة الماجستیر في اللغة العربیة، واسم
المترددین بین أربیل  الكتاب، وأرسله لي عن طریق الطالب هذا للذهاب إلى دار الكتب وتصویر

 والقاهرة، فله مني كل الشكر والعرفان.
وخلوها من األخطاء،  ،وخالیة من السقط، وتمتاز بوضوح خطها ،وكاملة ،هي نسخة جیدة -

 ) صفحة.١٠٠وتقع في (
 نا بالمنطقِ مَ دى، وألهَ والهُ  الرشادِ  مدًا لمن نحا بنا نحوَ حأولها: (بسم اهللا الرحمن الرحیم،  -

، ةعبادله لنفسَ  ن نصبَ مَ  ورفعَ  ،دىمن الكالم وهَ  الضمیر في نَ كَ ا استَ عمَّ  لإلعرابِ  الفصیحِ 
 ،األكوان بال ابتداء قبلَ  بتدأٍ مُ  ن إلهٍ العادة، سبحانه مِ  عن مألوفِ  والخروجِ  ها بالتواضعِ وخفضَ 

نسخ بالشرع األحمدي ذي البساط  ،ه من العذاب افتداء، ال إله إال هوال ینفعُ  الخاسرَ  بأنَّ  خبرمُ 
أرسل رسوله  ،بقوهدى إلیه من شاء بفضله فحاز السَّ  ،مضى وسبق شرعٍ  كلَّ  ،الرفیع األحمدي

واجتناب النواهي والزواجر،  ،بامتثال األوامر ى،مقتف خلق اهللا وأكرمَ  أفضلَ  ،المصطفى محمداً 
العسر  وبیان، المبدلَ  نسقٍ  على أمته عطفَ  ونعوت الكمال، العاطفَ  ،الجمال بصفاتِ  ثعو بالم

 حٍب ه أكرم صَ تفي الماضي والحال والمآل، وعلى آله وصحاب )( ،بالیسر في شاهد العیان
بن محمد بن حمدون السلمي المرداسي  حمدُ أ ،العبید إلى مواله المحتاجُ  أفقرُ  وبعد: فیقولُ ، وآل

 .)....إلخمني قد طلبَ  ،بابن الحاج المعروفُ 
فلیكن آخر كالمه إذا قام من مجلسه:  َأْن َیْكَتاَل ِباْلِمْكَیاِل اْألَْوَفى من أراد(وعن علي: وآخرها:  -

 .)ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن َواْلَحْمُد ِللِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 
الثانیة عام تسعة وستین ومئتین  دىوكان الفراغ من تألیف هذه الحاشیة یوم األحد ثاني جما 

 وألف، وفي الختم قلت:
 فاشیةْ  ريِّ ـــــاألزه رحِ ــش رِّ ـــسِ لِ               یةْ اشِ حَ  تامِ خِ  نمِ  مسكٌ  قد فاحَ            
 ناوالهَ  اءُ ــــفوالشِّ  ءُ اــــفیها الوف          ى    ــنهاني والمُ فیها األماني والتَّ            
 عْ ـــفِ تَ رْ ـال تَ  نٍ تَ قْ ن مُ ـــا عـــهارُ مَ ثِ               عْ ــــنِ تَ مْ ي ال تَ ــِـعتنها للمُ ـــوفُ ــــطُ قُ            
 نغــــــنمُ  بها الثـــوابَ  ةً ـــــخالص              كرمُ األ  مُ ــى الكریــــولَ ا المَ ـــهلَ عَ جَ            
 عِ ـــــــــالِ طَ مُ  رٍ ــــــــــاظــون بٍ ــوكات              عِ اِمـــــــــوس ارىءٍ ـــــقَ ـــل ةً ـــــــعَ ـــنافِ            
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 ٤٦ 

 اـــفَ ي الوَ ـولِ أُ  هِ ِــ بحْ ــوصَ  هِ ـــــــوآل             صطفى  المُ  رسلینَ المُ  خیرِ  بجاهِ            
 امَ وسَ  ماءِ في السَّ  نجمٌ  ما الحَ            ا    ــــــمَ لَّ ـــا وسَ ــنم ربُّ ــیهــى علـــلَّ صَ            

 .وعونه بحمد اهللانتهت 
 سوى ختم الكتبخانة الخیریة بمصر.لیس علیها تملكات  -
 كتب على هوامشها شرح األزهري على اآلجرومیة. -
 .ه)١٣١٩قید على صفحة العنوان تاریخ نسخها بسنة ( -
 اتبع ناسخها نظام التعقیبة على الرغم من ترقیم صفحاتها. -
وهو  ،هالقائم على نسخها وتصحیحل في هوامش الكتاب وامتازت هذه النسخة بوجود تعلیقات -

 حیث علق في ثالثة عشر موضعًا على كالم ابن الحاج، نذكر منها: طه بن محمود قطریه،
 ومن إطالق الكالم على الجراحات، قوله:((في قول ابن الحاج:  -١

 (١)))ما لعینیك ال تنام       كأن جفونها فیها ِكالم                    

قال المصحح: قوله: ما لعینیك...إلخ، كذا باألصل، وهو غیر موافق للوزن، ولعلَّ فیه سقطًا  
 .تقدیره: سهرَت فما لعینیك...إلخ

علق  ،شروط عمل الصفة المشبهة، عند ذكر المؤلف في باب معرفة عالمات اإلعراب -٢
المصحح بقوله: قوله: وال نحو جریح...إلخ، هذه محترز شروط لم تذكر، حاصلها أنهم یزیدون 

كأحمر حمراء،  )أفعل فعالء(وال من باب  )فعالن فعلى(في شروط الصفة أن ال تكون من باب 
 وال مما یستوي فیه المذكر والمؤنث، فكان األولى أن یزید ذلك ویذكر المحترزات على طبقها.

، قال (٢)))وقوله: والمراد بالماضي األول...إلخ((في باب األفعال عند قول المحشي: و  -٣
المصحح: كتب المحشي هنا على عبارة لم نجدها في نسخ الشرح التي عثرنا علیها، ولعلها زیادة 

 وقعت للمحشي في نسخته فظنها من الشرح.

وفي آخر باب العطف، في الكالم على (حتى) علق المصحح على قول ابن الحاج:  -٤
، فقال: قول المحشي: وقوله تكون ناصبة...إلخ، كذا باألصل، (٣)))وقوله: تكون ناصبة...إلخ((

 وهو سبق قلم، إذ لیس في كالم األزهري هنا أن حتى تكون ناصبة، فالمناسب حذفه.

، فإن قلت: لَم قیل في المثنى أنفسهما وأعینهما بالجمع((ل المؤلف: في باب التوكید عند قو  -٥
، علق (٤)))ولم یقولوا نفساهما أو عیناهما بالتثنیة؟ قلُت: لو قیل ذلك الجتمع ضمیران...

 .٣٠النص المحقق: (١)
 .١١٣النص المحقق: (٢)
 .٢١٨النص المحقق: (٣)
 .٢٢٣النص المحقق: (٤)
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المصحح بقوله: قوله الجتمع ضمیران...إلخ، صوابه الجتمع عالمتا تثنیة في كلمة واحدة، 
 األول...إلخ.

یقول طه بن محمود قطریه خادم التصحیح ((صها: النسخة بخاتمة للمصحح، ن كما ذیلت هذه -
بالمطبعة األمیریة: الحمد هللا الفاعل لكل مفعول، الذي لوال فضله لم یعطف عائد بصلته على 
موصول، والصالة والسالم من الملك القدوس السالم، على العلم المفرد، سیدنا محمد، خیر من 

 من أضیف إلیه أثر، وعلى آله األتقیاء، ومن نحا نحوهم بال استثناء.  أسند إلیه خبر، وأكرم
فهذه حاشیة للقلوب بها ارتیاح وللعیون ابتهاج، خدم بها المحقق أبو العباس أحمد بن  (أما بعد):

محمد السلمي المعروف بابن الحاج، شرح العالمة الشیخ األزهري على المقدمة النحویة، الشهیرة 
لتي عمَّ بها االنتفاع، وسطع فضلها سطوع الشمس في جمیع البقاع، حتى كان لها باآلجرومیة، ا

الید البیضاء، على كل طالب للنحو أظلته الخضراء، وأقلته الغبراء، وهذه نتیجة إخالص مؤلفها، 
 ومقتضى حسن النیة من مصنفها، فإن حسن النیة یكثر به القلیل، ویسمن به الضئیل.

 لنا قـــوًال بریًا مــن اللغــوِ  یقــولُ              هُ رُّ ُت ابــــــَن آجــــــــروم هللا دَ سمـــعــــ          
 يوِ حْ فتى قد نحا نَ  بمطلوبه إالَّ             زْ فُ النحو لم یَ  على رسلكم یا طالبيَ          

الشریف السید ومن أجل إقبال الناس علیها، وشدة احتیاجهم إلیها، قام بطبع هذا المطبوع حضرة 
أحمد بن عبد الكریم القادري الحسني المغربي، بالمطبعة األمیریة، في عهد الحضرة الخدیویة 

هذا الطبع بنظر من علیه  العباسیة، أدام اهللا ظاللها، وألهم العدل واإلصالح رجالها، مشموالً 
واخر ة، في ألسان الصدق یثنى، جناب وكیل المطبعة محمد بك حسني، وتم طبعه الجالب للمسر 

 .))) من الهجرة١٣١٩رمضان سنة (
 ذیلت بفهرس شامل ألبواب الكتاب.كما  -
 

 : نسخة (ج)النسخة الثالثة
 وصف النسخة:

 الدار البیضاء بالمغرب.ب دار الرشاد الحدیثة هي نسخة حدیثة مطبوعة في -
مصطفى ختم تملك خزانة تحمل على صفحة العنوان وفي بعض الصفحات داخل الكتاب  -

 .الشكیري
 م)، الطبعة الثانیة.٢٠٠٦صفحة العنوان الثانیة، قید تاریخ طبعها بسنة (في  -
تنفرد هذه النسخة في أن ناشرها خّرج اآلیات القرآنیة الكریمة، وحصر التخریج بین معقوفین  -

 في المتن.
 كما أنها ذیلت بفهرس لألبواب التي یحتویها الكتاب. -
 ) صفحة.١٥٠یبلغ عدد صفحاتها ( -

 ٤۷ 
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في بعض  ترجح عندي اعتماد هذه النسخة على نسخة بوالق، بسبب تطابقها معها إالَّ  -
 األخطاء الطباعیة والسقطات التي یمكن االهتداء إلیها بسهولة. 

 اآلجرومیة، ثم ُأتِبع بالحاشیة. كتب في أعلى المتن شرح األزهري على -
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على ((: اابتدئت هذه النسخة بكلمة لناشرها، نصه -

 سیدنا محمد ـــ صلى اهللا علیه وسلم ـــ وعلى آله وأصحابه أجمعین.
وبعد: مرًة أخرى ُنطلُّ على قرائنا األفاضل بإصدار جدید، وعنوان جدید من تراثنا الفكري      

 ّلة، وأحسن إخراج وطباعة.العربي العظیم، الذي أخذنا عهدًا على أنفسنا أن نخرجه بأحلى ح
ح أصوله، وضبطها وتخریج تاب الذي نقدم له، وقد قمنا بتصحیمن هذه اإلصدارات هذا الك    
ُسّر المعتمدة؛ لیكون عالمة فارقة ضمن إصدارات الدار، لذلك ی ، وفق الضوابط العلمیةآیاتها

حل شرح األزهري على  فيالعقد الجوهري من فتح الحي القیوم الدار أن تقدم للقارئ كتاب (
 ، ونأمل أن یالقي من القراء الكرام كل استحسان وقبول.)مقدمة ابن آجروم

وهذا الكتاب ینفرد بخصائص ومیزات، حیث استطاع المؤلف أن یشق طریقه إلى دارسي     
ووضعها أمام القارئ  ،اللغة العربیة بطریقة سهلة، واعتمد االختصار لهذه المادة بتذلیل صعوباتها

نسأل اهللا تعالى أن یكون ما قدمناه من جهد في هج القدیم، مبسطة دون المس في الن في صورة
 .))خدمة الكتاب خالصًا لوجهه الكریم

 الرشادِ  مدًا لمن نحا بنا نحوَ ح خطبة الكتاب، بسم اهللا الرحمن الرحیم،هذه النسخة:  أول -
ن مَ  ورفعَ  ،دىمن الكالم وهَ  الضمیر في نَ كَ ا استَ عمَّ  لإلعرابِ  الفصیحِ  نا بالمنطقِ مَ دى، وألهَ والهُ 

 قبلَ  بتدأٍ مُ  ن إلهٍ العادة، سبحانه مِ  عن مألوفِ  والخروجِ  ها بالتواضعِ ، وخفضَ هه لعبادنفسَ  نصبَ 
نسخ بالشرع  ،ه من العذاب افتداء، ال إله إال هوال ینفعُ  الخاسرَ  بأنَّ  خبری ،األكوان بال ابتداء

وهدى إلیه من شاء بفضله فحاز  ،مضى وسبق شرعٍ  كلَّ  ،األحمدي ذي البساط الرفیع األحمدي
واجتناب  ،بامتثال األوامر ،يمقتف خلق اهللا وأكرمَ  أفضلَ  ،المصطفى أرسل رسوله محمداً  ،بقالسَّ 

 نسقٍ  عطفَ على أمته  ونعوت الكمال، العاطفَ  ،الجمال بصفاتِ  ثعو بالنواهي والزواجر، الم
في الماضي والحال والمآل، وعلى آله  )( ،العسر بالیسر في شاهد العیان وبیان، المبدلَ 

بن محمد بن  حمدُ أ ،العبید إلى مواله المحتاجُ  أفقرُ  وبعد: فیقولُ ، وآل حبٍ ه أكرم صَ توصحاب
 ....إلخ.مني قد طلبَ  ،بابن الحاج حمدون السلمي المرداسي المعروفُ 

فلیكن آخر كالمه إذا قام من مجلسه:  َأْن َیْكَتاَل ِباْلِمْكَیاِل اْألَْوَفى من أراد(وعن علي: آخرها: 
 .)ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن َواْلَحْمُد ِللِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 

الثانیة عام تسعة وستین ومئتین  دىوكان الفراغ من تألیف هذه الحاشیة یوم األحد ثاني جما 
 وألف، وفي الختم قلت:

 فاشیةْ  ريِّ ــــــاألزه رحِ ــش رِّ ـــسِ لِ             یةْ اشِ حَ  تامِ ن خِ مِ  مسكٌ  قد فاحَ          

 ٤۸ 
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 ناوالهَ  اءُ ــــفوالشِّ  ءُ اــــفیها الوف        ى    ــنهاني والمُ فیها األماني والتَّ          
 عْ ـــفِ تَ رْ ـال تَ  نٍ تَ قْ ن مُ ـــا عـــهارُ مَ ثِ              عْ ــــنِ تَ مْ ي ال تَ ــِـعتنها للمُ ـــوفُ ــــطُ قُ         
 بها الثـــواَب نغــــــنمُ  ةً ـــــخالص             كرمُ األ  مُ ــى الكریــــولَ ا المَ ـــهلَ عَ جَ         
 عِ ــــــــــالِ طَ مُ  رٍ ــــــــــاظــون بٍ ــوكات            عِ اِمـــــــــوس ارىءٍ ـــــقَ ـــل ةً ـــــــعَ ـــنافِ         
 اــفَ ي الوَ ــولِ أُ  هِ ِــ بحْ ــوصَ  هِ ـــــــوآل          صطفى  المُ  رسلینَ المُ  خیرِ  بجاهِ         
 امَ وسَ  ماءِ في السَّ  نجمٌ  ما الحَ       ا      ــــــمَ لَّ ـــا وسَ ــنم ربُّ ــیهــى علـــلَّ صَ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٤۹ 
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، ) (األصل) ویظهر فیها اسم المخطوط واسم المؤلفأاللوحة األولى من النسخة (
 ومعلومات أخرى.

 
 

 ٥۰ 



 الدراسة                              العقد الجوھري من فتح الحي القیوم                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویظهر فیها معلومات (األصل)  النسخة (أ) العنوان من صفحة الثانیة من اللوحة
 .المخطوط ومكان حفظه

 

 ٥۱ 
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 اللوحة األولى من النسخة (أ) األصل
 

 ٥۲ 
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 اللوحة األخیرة من نسخة (أ) األصل
 

 ٥۳ 
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 صفحة العنوان من نسخة (ب)
 

 ٥٤ 
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 الصفحتان األولى والثانیة من نسخة (ب)
 
 

 ٥٥ 
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 الصفحتان األخیرتان من نسخة (ب)

 

 ٥٦ 
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 نسخة (ج) صفحة العنوان من
 
 

 ٥۷ 



 الدراسة                              العقد الجوھري من فتح الحي القیوم                   
 

 
 

 الصفحة األولى من نسخة (ج)
 
 

 ٥۸ 
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 الصفحة األخیرة من نسخة (ج)

 ٥۹ 



 

 القسم الثاني

 النص المحقق



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱ 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم                         ]و :٢[
 )١(وصحبه وسلم+ ،وآله ،على سیدنا محمد ى اهللاوصلَّ + 

 نَ كَ ا استَ عمَّ  لإلعرابِ  الفصیحِ  نا بالمنطقِ مَ دى، وألهَ والهُ  الرشادِ  ن نحا بنا نحوَ مدًا لمَ ح     
 والخروجِ  ها بالتواضعِ ، وخفضَ ةعبادله لنفسَ  ن نصبَ مَ  ورفعَ  ،دىمن الكالم وهَ  الضمیر )٢()]في[(

ه ال ینفعُ  الخاسرَ  بأنَّ  )٣("اً خبر مُ " ،األكوان بال ابتداء قبلَ  بتدأٍ مُ  ن إلهٍ ، سبحانه مِ العادةِ  عن مألوفِ 
 شرعٍ  بالشرع األحمدي ذي البساط الرفیع األحمدي كلَّ  نسخَ  ،هو من العذاب افتداء، ال إله إالَّ 

 أفضلَ  ،المصطفى داً محمَّ  هُ رسولَ  أرسلَ  ،بقالسَّ  بفضله فحازَ  شاءَ  نوهدى إلیه مَ  ،مضى وسبق
 بصفاِت  )٤("تَ عو نالم"واجر، واجتناب النواهي والزَّ  ،بامتثال األوامر ى،مقتف اهللا وأكرمَ  خلقِ 

سر في شاهد سر بالیُ العُ  بدلَ وبیان، المُ  نسقٍ  على أمته عطفَ  ، العاطفَ ونعوت الكمالِ  ،الجمالِ 
 وآل. حبٍ أكرم صَ  )٥(صحابهأآل، وعلى آله و في الماضي والحال والمَ  )( ،العیان
مي المرداسي لَّ بن محمد بن حمدون السُّ  حمدُ أ ،العبید إلى مواله المحتاجُ  أفقرُ  : فیقولُ وبعدُ       

غایة  ن حاز في كل فنٍّ ممَّ  ،جباء األصحابنُ  ي بعُض منِّ  قد طلبَ  ،بابن الحاج المعروفُ 
 ،انیةالفتوحات الربَّ  ذاتِ  ،)٦("ةرومیَّ جُ ال"خالد األزهري على  الشیخ د شرحبَ لزَ  حاشیةٍ  عَ وضْ  ،اآلداب
من اهللا  سائالً  ،صورالعترافي بكمال القُ  ؛هنالك جولُ ن یَ لست ممَّ  كنتُ  نْ إ و  ،سؤاله لذلك فأجبتُ 

 ومِ یُّ القَ  يِّ الحَ  حِ تْ فَ  نْ مِ  ريِّ هَ وْ الجَ  دِ قْ العِ (ــب :یتهاوسمَّ  ،ا جرى من الخطأ في هذا المسطورعمَّ  حَ فْ الصَّ 
 ؛)٧(الصةالخُ  متنِ  بعض نها علىتم با غالبَ مرتِّ  ،)ومجرُّ آ ابنِ  ةِ مَ دِّ قَ على مُ  األزهريِّ  حِ رْ شَ  لِّ في حَ 
 ،ها بحلیة القبولمن العمل المقبول، وحالّ  اهللاُ  هالَ جعَ  ،)٨(صاصةبال خَ  نفعاً  منها الطالبُ  لیحوزَ 

 األسنى. ویجعل مأوانا المقرَّ  ،یختم لنا بالحسنى وهو المسؤول أنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) +...+ لیس في (ب، ج)١(
 (ب، ج).  [(...)] زیادة واجبة من) ٢(
 على الحالیة، وفي (ج): یخبر                      على ابتداء الكالم ال :) في (ب): مخبرٌ ٣(
 .) في (ب، ج): المبعوث، وكالهما جائز في سیاقه٤(
 مستقیم حسن.) في (ب، ج): وصحابته، وكالهما ٥(
 جرومیة، وكالهما صحیح.وفي (ج): اآل، األصل، وفي (ب)في كذا ) ٦(
=: المعجم  .ه)٦٧٢(ت: بن مالك النحويال ـــــ والصرف األلفیة في النحوقصد بها متن الصة: ویُ ) الخُ ٧(

وكشف الطنون عن ، ١/٤١٢:المفهرس أو تجرید أسانید الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة ـــ البن حجر العسقالني
 .١/١٥٢:والفنونأسامي الكتب 

َوُیْؤِثُروَن َعلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو كاَن اْلُجوِع، وَأصُلها اْلَفْقُر َواْلَحاَجُة ِإلى الشَّْيِء. َوِفي التَّْنِزیِل اْلَعِزیِز:  صاصة:) الخَ ٨(
ـــ  تاج العروس من جواهر القاموس، و ٧/٢٥:بن منظورال ــــ لسان العرب=:  ،)٩:الحشر( ِبِهْم َخصاَصةٌ 

 .١٧/٥٥٢:مرتضى الزَّبیديل
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۲ 

  جه جَ في لُ  خاَض  ،زاخرٌ  یها بحرٌ ف الكالمُ ] ظ: ٢[ ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحیِم) ()١(])قوله:[(       
ترك ال یُ  ،همكن كلُّ غوا إلى نهایته، ولكن ما ال یُ لَ لوا إلى غایته وال بَ صِ فلم یَ  ،واألواخر األوائلُ 
ق المتعلِّ  الغرَض  یذكرَ  ینبغي له أنْ  ن أراد قراءة علمٍ مَ  على أنَّ  العلماءُ  ه، وقد نصَّ لُّ ه أو جُ بعضُ 
  .ومعانیها ،واشتقاقها ،وٕاعرابها ،على فضلها )٣("فلنقتصر" )٢(ذلك العلم، فيبها 

على اسم اهللا العظیم  :وقد اشتملت كما قیل ؛ه وكیف یمكنُ رُ صْ مكن حَ فال یُ  )٤(هاأما فضلُ        
لین واآلخرین، فقد علوم األوَّ  تْ ، وقد جمعَ ىئل به أعطعي به أجاب، وٕاذا سُ األعظم الذي إذا دُ 

في القران العظیم،  معاني تلك الكتب مجموعةٌ و  ،وأربعةٌ  ماء مئةٌ من السَّ  لةَ المنزَّ  تبَ الكُ  أنَّ  وردَ 
في  ومعانیها مجموعةٌ البسملة،  )٥(+ألفاتِ + في في الفاتحة، ومعانیها مجموعةٌ  ومعانیه مجموعةٌ 

ومعاني  ،األكوان صلُ أي یكون ما یكون، إذ هو تعالى ب، و )٦("كان ما كان بي :والمعنى" )،الباء(
ك هو لوذ ،بالحقِّ  وهو المعبودُ  اهللا واحدٌ  على أنَّ  ها تدلُّ ألنَّ  ؛في نقطة الباء مجموعةٌ  )الباء(

نَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدو َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  قال تعالى: ،واإلنسِ  من الجنِّ  المقصودُ   .)٧(نَواإلِْ
قال: یا  )٨(فاريالغَ  َذرٍّ  أبا أنَّ  فقد وردَ  ،مختلفة علیهم الكتبُ  لِ المنزَّ  لِ سُ في الرُّ  والروایاتُ      

 ونَ مسُ خَ  ثٍ ی: على شِ تبٍ كُ  وأربعةَ  حیفةٍ صَ  ئةَ مِ (تب؟ قال: من الكُ  اهللاُ  نزلَ أ اهللا كم رسولَ 
وعلى  حائفَ صَ  عشرُ  ، وعلى إبراهیمَ حیفةً صَ  ثالثونَ  ،وهو إدریُس ، وخٍ نُ ، وعلى خَ حیفةً صَ 

 ولم یذكر آدمَ  ،)٩()رقانور والفُ بُ والزَّ  واإلنجیلَ  التوراةَ  ، وأنزلَ حائفَ صَ  عشرُ  التوراةِ  موسى قبلَ 
 في هذه الروایة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ب ، ج). ) [(...)] إضافة واجبة من١(
 وفي (ج): من ذاك العلم.                                  ) في (ب): من ذلك العلم،٢(
 ) في (ب، ج): فلنقتصر <هنا>.٣(
 ) في (ب، ج): <فنقول>: أما فضلها.٤(
 ) (+...+): لیس في (ب، ج).٥(
 .) في (ب، ج): والمعنى <اإلشاري لها> بي كان ما كان٦(
 .٥٦) سورة الذاریات، اآلیة:٧(
 من كنانة بن خزیمة، یضرب به المثل في الصدق، ،ِغَفارِ  يبنِ  نمِ  ،ْبِن ُسْفَیاَن ْبِن ُعَبْیدِ  اَدةَ ُجْنُدُب ْبُن ُجنَ ) هو ٨(

أسماء من ُیعرف  رجمته في:ت= . ه)٣٢ت:(، وهو أول من حیَّا رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) بتحیة اإلسالم
الوافي و ، ١/٥٦٢:بن الجزريالأسد الغابة في معرفة الصحابة ــــ ، و ١/٤٢بكنیته ـــ ألبي الفتح األزدي الموصلي:

 .٢/١٤٠:واألعالم ،٤/٥٢بالوفیات ـــ للصفدي:
نعیم  يبأل ـــ حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، و ١٩٥:بكر اآلُجرِّيّ  ألبياألربعون حدیثًا ــــ : ) =٩(

الشهیر  الدین البغدادي لعالء ) ـــتفسیر الخازنبـ(یل في معاني التنزیل، المسمى لباب التأو و ، ١/١٦٧:األصبهاني
 .٦/١٦٥، واإلیماء إلى زوائد األمالي واألجزاء ـــ لنبیل سعد الدین سلیم جرَّار:١/٢٠١:بـالخازن
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۳ 

 كانَ ( :)٢(مةرِ كْ وعن عَ  ،)١(موسى فَ حُ صحائف، ولم یذكر صُ  وعلى آدم عشرُ  نابیع:وفي الیَ       
؟ كتبُ أوما  ، قال:ثم قال للقلم: اكتبْ  ،والقلمَ  وحَ منه اللَّ  قَ ثم خلَ  ،ورَ النُّ  فخلقَ  معهُ  ال شيءَ و  اهللاُ 
وروي: ، )٣()هاوا على قراءتِ ما دامُ  هِ قِ لْ خَ أمانًا لِ  ها اهللاُ حیم، فجعلَ حمن الرَّ بسم اهللا الرَّ  : اكتبْ قالَ 

 محمدٌ  ،أنا أنا اهللا ال إله إالَّ  بسم اهللا الرحمن الرحیم،(المحفوظ:  وحِ في اللَّ  ما كتب القلمُ  لَ أنَّ أوَّ 
یقًا ه صدِّ ي بقضائي كتبتُ نعمائي ورضِ  رَ كَ على بالئي وشَ  لقضائي وصبرَ  ن استسلمَ رسولي، مَ 

نعمائي ولم  على بالئي ولم یشكرْ  صبرْ لقضائي ولم یَ  ن لم یستسلمْ یقین، ومَ دِّ ه مع الصِّ وبعثتُ 
 ألفَ  ،ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  :من قرأ(: )٥("السالم علیه"وعنه  ،)٤()إلهًا سوائي خذْ بحكمي، فلیتَّ  یرَض 

في أسنانه فقرأ: (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد)  عٌ باء وجَ طَ خُ ال أصاب بعَض ف، )٦()نالسِّ  عَ جَ وَ  عنهُ  اهللاُ  عَ فَ رَ  رةٍ مَ 
 ]و: ٣[ ) فقال: بلغني عنك كذا وكذا، فقالفرأى النبي ( فنامَ  ،كما كانَ  عُ فبقي الوجَ  ،ألف مرة
الصالحین كان  بعَض  أنَّ  يو ورُ ، )٧(اهللا فلما استیقظ قرأها بالبسملة فشفاهُ  ،قرأتها بالبسملة نعم هالَّ 

ن هذه؟ فقال: لمَ  ،الرأسِ  مقطوعةِ  فنام فرأى مئتي شاةٍ  ،مرةٍ  ئتيلیلة م كلَّ ) ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ (: یقرأُ 
 ،)٨(بسملةٍ  دونَ  أحدٌ  هو اهللاُ  لْ قُ  تقرأُ  له: أنتَ  فقیلس؟ ؤو الر  فقالوا: لك، فقال: ما لها مقطوعةُ 

للهزیل: ما لك هكذا؟  ، فقال السمینُ واآلخر هزیلٌ  هما سمینٌ أحدُ  ،شیطانین اجتمعا وي: أنَّ ورُ 
كما  ، فلذلك أناقال: بسم اهللا، فلیس لي معه نصیبٌ  بَ أو شرِ  قال: قریني من اإلنس مهما أكلَ 

  ىلقَ یُ  تابٍ كِ  نْ ما مِ ( وعنه علیه السالم:، تُ نْ مِ بالعكس، فلذلك سَ  )٩("قریني": ترى، فقال السمینُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ أحوال أنفس النفیس : تاریخ الخمیس في=، و٣/٤٥٦ــــ البن سهل البلخي القندوزي: ینابیع المودة: ) أي١(
 .١/٧للدیار بكري:

مولى عبداهللا بن العباس ـــــ رضي اهللا عنهما ــــ تابعي،    البربري المدني،عكرمة بن عبداهللا ،أبو عبداهللا ) هو٢(
منهم أكثر من سبعین طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثالثمئة رجل،  كان من أعلم الناس بالتفسیر والمغازي،

 الناس وأشعرُ  ة في یوم واحد، فقیل: مات أعلمُ زَّ ثیر عَ ه) في المدینة المنورة هو وكُ ١٠٥توفي سنة ( تابعیًا،
 ن ـــ لشمس الدینوطبقات المفسری ،٩/٣٧٣:ان ـــ البن حجر العسقالنيلسان المیز  :ترجمته في =الناس، 
 .٤/٢٤٤األعالم:و  ،١/٣٨٦:الداوودي

 .١٣١، ولمحات األنوار ونفحات األزهار ــــ للغافقي:١/١٥٢:) =: الُغنیة لطالبي طریق الحق ــــ للجیالني٣(
للبرهان  ـــ واألفعال، وكنز العمال في سنن األقوال ٨/٤٣٧:للسیوطي ـــ والمراسیل جامع األحادیث: ) =٤(

 .  ٤٦:يالسنیة باألحادیث القدسیة ــ لعبد الرؤوف المناو ، واإلتحافات ٢١/٢٣٠:فوري
 علیه <الصالة> والسالم.            ج):  ) في (ب،٥(
أربعون حدیثًا في فضل قل هو اهللا أحد ـــ ، ١/١٥٩المحاضرات والمحاورات ـــ لجالل الدین السیوطي:) =: ٦(

 .١٤:لیوسف بن عبداهللا الحسیني األرمیوني
       .١٤:في فضل قل هو اهللا أحد حدیثاً عون ) =: أرب٧(
 .١٤:في فضل قل هو اهللا أحد أربعون حدیثاً ، و ١/١٥٩المحاضرات والمحاورات: ) =: ٨(
> قریني.                                    ٩(  ) في (ب، ج): <إنَّ
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٤ 

علیه بأجنحتهم  ونَ فُّ حُ یَ  المالئكةَ  اهللاُ  )١("ثَ عَ بَ  إالَّ "حیم حمن الرَّ سم اهللا الرَّ وفیه بِ  على األرضِ 
اهللا اسمه  رفعَ  كتابًا من األرض فیه البسملةُ  عَ رفَ  نْ ه، فمَ عُ یرفَ  ًا من األولیاءِ اهللا ولیَّ  بعثَ ى یَ حتَّ 

 .ا)له ولوالدیه ببركته وغفرَ  ،یینلِّ في عِ 
المذكورة في قوله  بانیة التسعة عشره اهللا من الزَّ یَ ن أراد أن ینجِّ مَ (: )٢(وعن ابن مسعود      
فلیقرأ: بسم اهللا الرحمن الرحیم، فإّن بسم اهللا الرحمن الرحیم،  )٣(َعَلْیَها ِتْسَعَة َعَشرَ  تعالى:

البداءة وقد وردت أحادیث في طلب  ،)٥()ة لملك من الزبانیةنَّ جُ  )٤(+كل حرف+تسعة عشر حرفًا 
 كلُّ ( قال:ه أنَّ  )( عن النبي )٨(/رضي اهللا عنه/ )٧(عن أبي هریرة )٦(بها؛ فمنها ما رواه الخطیبُ 

وفي آخر:  ،رُ وفي لفظ: أبت ،فیه ببسم اهللا الرحمن الرحیم فهو أقطعُ  بدأُ ال یُ  ذي بالٍ  أمرٍ 
 .)٩()مذأج

فإذا كتبتم كتابًا  ،بسم اهللا الرحمن الرحیم :القلمُ  بَ تَ ما كَ  أولُ (ومنها قوله علیه السالم:      
  .)١٠()هلِ فاجعلوها في أوَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِغیْ  اْلُمعَجم :األصل: یبعُث، والتصویب من (ب، ج)، وهو كذلك في ) في١( ، والعلل ١/٢٤٧:يِّ َرانبللط ـــــرالصَّ

، ٩/٣١٩:ـــ لنور الدین الهیثمي ، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد٧٩:الواهیة ـــ البن الجوزيالمتناهیة في األحادیث 
  .١٠:ـــــ للبكري على حل ألفاظ فتح المعین ٕاعانة الطالبینو 
) هو أبو عبد الرحمن، عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي، صحابي جلیل، من أهل مكة ومن ٢(

دیبیة د بدرًا والحُ بقراءة القرآن بمكة، وشهِ  رَ هَ ، وهو أول من جَ )(السابقین إلى اإلسالم، وكان خادم رسول اهللا 
ـــ  اریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالمت، و ٣/٣٩٤الغابة:ه في: أسد ترجمت= ه)، ٣٢وهاجر الهجرتین، (ت:

 .٤/١٣٧واألعالم: ،١٧/٣٢٥، والوافي بالوفیات:٢/٢٠٥:لذهبيل
                                                .٣٠:اآلیة ،المدثرسورة ) ٣(
 لیس في (ب، ج). +...+ المحصور ما بین )٤(
ٕاعانة و  ،٣/١٩١القدیر شرح الجامع الصغیر ـــ للمناوي: وفیض، ١/١٥٢=: الغنیة لطالبي طریق الحق: )٥(

   .١٠:الطالبین
) أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطیب البغدادي، صاحب تاریخ بغداد، كان فقیهًا فغلب علیه الحدیث ٦(

 .١/١٧٢واألعالم:، ١/٩٢:ــــ البن خلكان فیات األعیانو : ترجمته في ه)، =٤٦٣والتاریخ، توفي ببغداد سنة (
روى ، هل حفظاً روایة للحدیث و أكثر الصحابة  من ریرة، كانأبي هُ الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب ب عبد) ٧(

: طبقات الحفاظ ترجمته في ه)، =٥٩عن النبي أكثر من خمسة آالف حدیث، توفي بالمدینة سنة (
 .٣/٣٠٨، واألعالم:١/١٧للسیوطي:

 على المتن./.../ من استدراك الناسخ ) ٨(
جامع و  ،١/١٠١، وعمدة القاري شرح صحیح البخاري ــــ للعیني:٩/١٥٨السنن الكبرى ـــــ للنسائي:=:  )٩(

 نیل االوطارــــو ، ٣/٢٧٦ـــ للسیوطي:الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، و ٥/٤٣٠ل:األحادیث والمراسی
 .٣٠:منار السبیل ـــ لأللباني، وٕارواء الغلیل في تخریج أحادیث ١/١٥٩للشوكاني:

 .٩:معینعلى حل ألفاظ فتح ال ٕاعانة الطالبینو  ،١/١٥٢الغنیة لطالبي طریق الحق: ) =:١٠(
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٥ 

 عند ابتداءِ  لْ قُ شهیدًا فلیَ  عیدًا ویموتَ ا سَ یَ حْ یَ  أنْ  أرادَ  نْ مَ (قال:  ـــــ علیه السالمــــــ ه ومنها أنَّ      
   .)٢())١(+الرحمن الرحیم+ بسم اهللا :شيءٍ  كلِّ 

 ه دخلَ لِ اقو أدأ بْ مَ  بسم اهللا الرحمن الرحیم في ن قالَ مَ ( قال: ـــــ السالم علیهـــــ ه ومنها أنَّ      
 هذه األمة. ها من خصائصِ وورد أنَّ  ،ماءمن السَّ  نزلأُ  كتابٍ  كلِّ  ها مفتاحُ وقد ورد أنَّ  ،)٣()ةنَّ الجَ 

ن مِ  لَ نزِ أُ  كتابٍ  كلِّ  ها مفتاحُ ن أنَّ نافي ما قبله مِ ة یُ هذه األمّ  من خصائصِ  اه: كونُ قلتَ  فإنْ      
 ن قبلنا، ثمَّ على مَ  نزلُ ها، وكانت تُ رفعِ  عدمُ  ةِ بهذه األمَّ  المختصَّ  عنه بأنَّ  جیبَ : أُ قلتُ  ،ماءالسَّ 

 ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن َوإِنَُّه ِبْسمِ  وال یرد علینا قوله تعالى: ،العربي ها بهذا اللفظِ ، أو كونُ نزلُ تُ  ثمَّ  رفعُ تُ 
، )٥(عربي ه غیرُ بأنَّ  ا في كتابه للقطعِ عمَّ  ه ترجمةٌ ألنَّ  ؛عن سلیمان حكایةً  )٤(اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

 واهللا أعلم.
 أنْ  في المبنيّ  ، واألصلُ )٦(حركةالعلى  نيَ وبُ  مبنيّ  جرٍّ  : حرفُ )فالباءُ (ها، ا إعرابُ وأمَّ       

 بساكنٍ  بتدئُ ال تَ  بُ رَ ي إلى االبتداء بالساكن، والعَ دّ ؤ یُ  ]ظ: ٣[ها على السكون بناءَ  ألنَّ  ؛نَ سكَّ یُ 
ة مع ولمالزمتها الحرفیّ  ؛عملها لمناسبةِ  ؛كسرةٍ  خصوَص  ، وكانت الحركةُ كٍ تحرِّ على مُ  فُ وال تقِ 
االبتداء  والمِ  ،وفائه ،العطفِ  بنحو واوِ ُض النق لیندفعَ  ؛واحدةٌ  علةٌ  الحرفیة والجرّ  فمجموعُ  ،الجرّ 

ها وٕان لزمت الجر ال التشبیه فإنّ  عنها الجر، وبنحو كافِ  ىلزمت الحرفیة انتف ها وٕانْ ألنَّ  ؛والقسمِ 
 : )٧(لقول ابن مالك ؛تلزم الحرفیة
  ..............                ..........................)٨(اسماً  لَ مِ عْ ستُ او           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .+...+ زیادة لیست في (ب، ج) )١(
 .  ١٠:الطالبینإعانة =:  )٢(
              . ١٠:ٕاعانة الطالبینو  ،١/١٥٢الغنیة لطالبي طریق الحق:=: ) ٣(
 .٣٠اآلیة  ،) سورة النمل٤(
أول ما أنزلت هذه اآلیة على آدم فقال: أِمَن ذریتي من العذاب ما داموا على قراءتها، ثم ((قال الجیالني:  )٥(

عت ثمَّ أنزلها اهللا على سلیمان ــــ فجعل اهللا النار علیه بردًا وسالمًا، ثم ُرفِ  ُرِفعت فأنزلت على إبراهیم الخلیل فتالها
ثم رفعت فأنزلها اهللا على محمد ــــــ صلى اهللا علیه  ،ملكك ـــــ ــــ واهللافقالت له المالئكة: اآلن تمَّ  علیه السالم ـــــ

 .١/١٥٥البن عادل: ـــــ ب في علوم الكتاباللبا ، و=:١/١٥٢الغنیة لطالبي طریق الحق:  ،))وسلم ـــــ
    ): وبني على حركٍة.، ج) في (ب٦(
ترجمته في: الوافي = . هـ)٦٧٢:ت، (النحوي الشهیر محمد بن عبد اهللا بن مالك ،جمال الدین هو) ٧(

 .٦/٢٣٣، واألعالم:٣/٤٠٧ن شاكر الكتبي:بوفوات الوفیات ــــ ال ،٣/٢٨٦بالوفیات:
  ، والبیت بتمامه:٢٧جر:باب حروف الاأللفیة، ) متن ٨(

 وعلى           ِمــــــن أجــــِل ذا علیهما ِمـــن َدَخال نْ واسُتعِمَل اسمًا وكذا عَ 
 قبله: ف اسمًا، بدلیل قوله بالبیت الذيومراده جواز استعمال الكا 

 ُیعنـــــــــــى وزائـــــــــــــدًا لتـــــــــوكیٍد وَردْ       ـــــبِّه بكــــــاٍف وبها التعــــــــلیُل َقْد      شَ                   
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٦ 

 ،ن الباءع، ویجاب بأنهما نائبان )١(هما مالزمان للحرفیة والجرفإنَّ  ،القسم وتاؤه و)وا( ردیَ نعم 
   ،للحرفیة والجر فهي الزمةٌ  ه،لضمیر المتكلم وحد ةُ وترد الالم الجارّ  ،والفرع ال یقوى قوة األصل

 .والمضمر ،اهرظَّ للة للفرق بین الجارَّ  تْ حَ تِ ها فُ : بأنّ جیبَ وأُ  ،على الفتح نیتْ وبُ 
على مذهب  )اسم(وهو  ،مضافالفیه  إلیه، والعاملُ  : مضافٌ )اهللاِ و(: مجرور بالباء، )اسم(و    

 .)٢(يوال الحرف المنو  ،ال اإلضافة ،الجمهور من أن العامل في المضاف إلیه هو المضاف
والثاني  مخفوٌض  ، أو األولُ أو منصوبٌ  أو مرفوعٌ  ا مخفوٌض منهما إمَّ  كلٌّ  ):حیمحمن الرَّ الرَّ (و    

، فهذه والثاني مرفوعٌ  منصوبٌ  ، أو األولُ والثاني منصوبٌ  مرفوعٌ  ، أو األولُ أو منصوبٌ  مرفوعٌ 
 بفعلٍ  على المفعولیةِ  صبُ ، والنَّ محذوفٍ  لمبتدأٍ  یةِ على الخبر  فعُ ، والرَّ ةِ یعلى التبع فالخفُض  ،سبعةٌ 

 )٣(ابن مالك: لقولِ  ال یظهرُ  مبتدأ والفعلِ ال من ، وكلٌّ محذوفٍ 
 راــــهَ ظْ یَ  نْ ــــلَ  باً ناصِ  أوْ  أً دَ تَ بْ مُ      ا          رَ مِ ضْ مُ  تَ عْ طَ قَ  إنْ  بْ صِ انْ  أوِ  عْ وارفَ          

، أو األولِ  رفعِ  بعدَ  یةِ بعالثاني على التَّ  فُض خَ ا أمَّ و  ،مِ هْ ما هو للفَ إنَّ  )مدح(أو )هو(نحو: بهم وتقدیرُ 
التي  رَ وَ الصُّ  نَّ أ والحاصلُ ، )٤(وهو ال یجوز عِ طْ القَ  بعدَ  ما فیه من اإلتباعِ لِ  ؛فممنوعٌ  هِ نصبِ 

رفُع األول مع  ،هِ نصبِ أو  هِ الثاني أو رفعِ  ول مع خفضِ األ : خفُض تسعٌ  العقلیةُ  تقتضیها القسمةُ 
  الجائز منها رفِع الثاني أو نصِبِه أو خفِضِه، نصُب األول مع نصِب الثاني أو رفعِه أو خفضِه،

 مٌ لَ ه عَ نَّ أا على هللا، وأمّ  حمن صفةٌ الرَّ  ه على أنّ وهذا كلُّ  ـــ كما علمت ـــ انتمنها اثن الممنوعُ و  )٥(سبعٌ 
 ، لِ صْ لوجود الفَ  ؛ال السم الجاللة حمنِ للرّ  صفةٌ  حیمُ علیه، وحینئذ فالرَّ  بیانٍ  فهو عطفُ  أیضاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فخرج بلزوم الحرفیة كاف التشبیه، وبلزوم العمل واو (( ١/١٤٧في حاشیته على شرح األشموني: ) قال الصّبان١(

   .))طابالنفكاكه عنهما إذا كانتا للعطف والخِ  ؛الواو والتاء ال یلزمهما الجرُّ  ألنّ  ؛القسم وتاؤه
مجرور  یل:مقدر، وققیل: مجرور بحرف هو المضاف، و  ، فقیل:عامل الجر في المضاف إلیهاخُتِلف في  )٢(

 .٣، ٢، ١امش:و اله ،٢٨٢:ص باإلضافة، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في باب مخفوضات األسماء،
 .   ٣٦متن ألفیة ابن مالك، باب النعت: )٣(
األول منها یجوز فجملة ما یتحصل في البسملة تسعة أوجه: (( ٦شرح متن اآلجرومیة:وي في ) قال الكفرا٤(

قال النور  األخیران ممتنعان عربیة وقراءًة، ة بعده تجوز عربیة ال قراءة، والوجهانعربیة ویتعّین قراءًة والستَّ 
 ))َفاْلَجرُّ ِفي الرَِّحیِم َقْطًعا ُمِنَعا          الرَّْحَمُن َأْو َیْرَتِفَعا إْن ُیْنَصِب              األجهوري:

 واثنان ممتنعان، منها جائزةٌ  سبعةٌ  أوجه إعرابیة، حیم تسعةُ حمن الرَّ حاة إلى أنَّ في الرَّ النُّ مهور ذهب جُ  )٥(
هي: (الرَّحمِن الرَّحیِم) بالخفض فیهما على أّنهما نعتان للفظ الجاللة، و(الرَّحمُن الرَّحیُم) بالرفع  الجائزةُ  والسبعةُ 

كل واحد  قدیره: (هو)، و(الرَّحمَن الرَّحیَم) بالنصب فیهما على أنَّ فیهما على أنَّ كال� منهما خبر لمبتدأ محذوف ت
منهما مفعول به لفعل محذوف تقدیره: أعني أو أمدُح، فهذه وجوه ثالثة، أمَّا الوجوه األربعة الباقیة، فهي: 

بتدأه محذوف تقدیره: ه خبر مللفظ الجاللة، ورفع الثاني على أنَّ  ه نعتٌ (الرَّحمِن الرَّحیُم) بخفض األول على أنَّ 
ل على أنَّه نعت للفظ الجاللة، ونصب الثاني على أنَّه حیمُ (هو) أي: هو الرَّ  ، و(الرَّحمِن الرحیَم) بخفض األوَّ

   =عــــیَم) برفـــــُن الرَّحــــ، و(الرَّحمحیمَ الرَّ  أو أمدحُ  حیمَ أعني الرَّ  محذوف تقدیره: أعني أو أمدح، أي: مفعول به لفعل

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۷ 

ها ألنَّ  ؛به قُ ا تتعلَّ مَّ لها مِ  دَّ ال بُ  الجرِّ  حروفَ  أنَّ  واعلمْ ، مرَّ على ما  صبُ والنَّ  فعُ ز فیه الرَّ ویجو 
 :)١(لمَ وفي الجُ  ،هابنفسِ  ستقلُّ الربط، فال تَ  دِ لمجرَّ 
 َحْیُث َتَنزَّالَ  اْلِفْعلِ  َكِمْثلِ  أِو اْسمٍ           َوُكلُّ حُروِف اْلَجر ِباْلِفْعِل ُعلَِّقْت           

 الجارُ  قَ المتعلِّ  نَّ أ والحق ـــ وهو قولٌ  ــــ وحده هو المتعلق الجرِّ  حرفَ  نَّ أه وظاهرُ  ]: و٤[
؟ أو خاصاً  عاماً  راً أو مؤخَّ  ماً مقدَّ  أو فعالً  اسماً  :ر، وهل یقدَّ )٢(ق به محذوفوالمجرور معًا والمتعلَّ 

ة الحذف، ما فیه من قلَّ األصل في العمل لألفعال، ولِ  ألنَّ  ؛ال اسماً  فعالً  رُ قدَّ ه یُ نَّ أ ، والحقُّ خالفٌ 
على المشركین الذین كانوا یبتدئون بأسماء  دِ والرَّ  ،رصْ حیم؛ إلفادة الحَ عن الرَّ  مؤخراً  رُ ه یقدَّ نَّ أو 

حمن)؛ ِلما في األول من الفصل بین المضاف ر بعد (اسم) أو (اهللا) أو (الرَّ قدَّ آلهتهم، وال یُ 
ابع والمتبوع؛ ولما في الثالث من الفصل بین والمضاف إلیه؛ ولما في الثاني من الفصل بین التَّ 

 نْ إله، ف مبدأً  سمیةُ لتَّ اعلت جُ  ما ر خاصًا من مادةٍ قدَّ ه یُ نَّ أ، و )٣(همبعضُ  التابعین، وأجاز هذا األخیرَ 
الباء للمصاحبة ال  أنَّ  والمختارُ ، شربُ أ، أو للشرب ، أو لألكل آكلُ فُ رت أؤلِّ دِّ كانت للتألیف قُ 

باء االستعانة هي الداخلة على آلة  نَّ أل ؛ل من رعایة التعظیم دون الثانيا في األوّ مَ لِ  ؛لالستعانة
 .)٤([(عنه)] بأجی نْ إ و  ،أدبٍ  سوءُ  بالقلم، وفي جعل اسم اهللا آلةً  الفعل كما في قولك: كتبتُ 

 ؛واالرتفاع وُّ لُ وهو العُ  ،وّ مُ مشتق من السُّ  )اسم( : إنَّ )٥(البصریونا اشتقاق ألفاظهما فقال وأمَّ       
لكثرة  ؛ف بحذف آخرهفِّ فخُ  وٌ مَ صله حینئذ سَ أ، فصاحبه حتى یصیر مرفوعاً  االسم یرفعُ  نّ أل

 اكن بالسَّ  طقإلى النُّ  للتوصل بهمزة الوصل )٧("يتو ثم أُ "له، ن أوَّ كِّ ، وسُ )٦()ید ودمــ: (االستعمال ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أّنه مفعول به لفعل محذوف تقدیره: األول على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هو)، ونصب الثاني  =
ل على أنه مفعول به لفعل محذوف تقدیره: أعني أو أمدح، ورفع  أعني أو أمدح، و(الرَّحمَن الرَّحیُم) بنصب األوَّ

: إعراب ثالثین سورة من = الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هو، فهذه هي الوجوه السبعة الجائزة.
 .١/١٥٠:واللباب في علوم الكتاب، ١/٤ـــ للعكبري: التبیان في إعراب القرآن، و ١٢ــ البن خالویه:القرآن الكریم ـ

 .٢٦:السمالليللسید بیروك ـــ =: شرح الجمل ـالبیت من الطویل وهو من المیة الجمل للمجرادي  )١(
وظاهر كالمه أن المتعلق  ))أشبههال بدَّ من تعلقهما بالفعل أو ما (( ٤٩٩:اللبیب مغني) قال ابن هشام في ٢(

هو الجار والمجرور معًا ولیس حرف الجر وحده، كما یفهم من بیت المجرادي، وٕالى هذا ذهب شارح جمل 
إنَّ الجار والمجرور به یتعلقان بالفعل الماضي والمضارع واألمر، كقولك: مررُت بزیٍد، ((المجرادي نفسه بقوله: 

 ٢٥:. شرح الجمل))ررتُ فالجار والمجرور في محل نصب بم
البن  البیان في غریب إعراب القرآنو  ،٢/٣٤٩واإلنصاف في مسائل الخالف: ،١/١٤٧:الخصائص =: )٣(

 ٢٢٨البن عصفور: ــــ ، والمقرب٣/٧٩البن عصفور: ــــ زجاجي، وشرح جمل ال١/٣١األنباري:
 .١/٤:اإلنصاف في مسائل الخالف =: )٥(                            ) زیادة واجبة من (ب، ج).٤(
ن شذا العرف في ف، و ١/٢٩٤=: اإلنصاف: لكثرة االستعمال، ؛ما) أصلهما: (َیَدٌي و َدَمٌو) حذف آخره٦(

                        .١٣٩حمد بن محمد الحمالوي:إلالصرف: 
 .   ، وهو خطأ) في (ب، ج): ثمَّ أتى٧(
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وهي  ،مسْ الوَ  من ه مشتقٌ نَّ إ: )٢(وقال الكوفیون ،)١(هكان في غیر محلِّ  نْ إ المحذوف، و  نع ضاً وَ وعِ 
فاء الكلمة التي هي  الواوُ  تذفحُ  ، ثمَّ )مَ سَ وَ (ه حینئذ صلُ أف ،اهه عالمة على مسمّ ألنّ  ؛عالمةال
بتداء االل إلى للتوصُّ  بهمزة الوصل )٣(تيو ، فأساكنةً  ینُ فبقیت السِّ  )دَ عَ وَ (أصله  نَّ أل )؛ةٍ دَ عِ ـ(ك

 )٥(فقال: )٤(ینلالقو  ونظم بعٌض  ،من المحذوف اكن وعوضاً بالسَّ 

 يُّ ـــــــــالكوف مَ ـــــــــــــــسَ واشتقه من وَ             البصريُّ  امن سم االسمَ  واشتقّ           
 يُّ ـــــــمــــوالسَّ  اءُ ــــــــــمــاألس هُ ـــدلیلُ             يُّ ـــــــــــلِ الجَ  مُ دَّ ــــــقَ المُ  بُ ـــــــــهَ ذْ والمَ           

 اأمّ  ،نةومتعین من جهة الموافقة لمذهب أهل السُّ  ،صریفأقوى من جهة التَّ  )٦(])لُ فاألوَّ ([
 ان األشیاء إلى ردّ ع على أسماء، والتصغیر والجمع یَ مِ وجُ  يّ مَ على سُ  رَ غِّ ه صُ نّ إصریف فالتَّ 

   :)٧(لقول ابن مالك ؛وٌ یُّ مَ سُ  ّي:مَ صل سُ أأصولها، ف
 ىذَ ــي قَ فِ  يٍّ ذَ ـــقُ  وَ ــحْ نَ  هُ تَ رْ ـــغَّ صَ          ا     إذَ  يَّ ــــــالثِ ـــالثُّ  لِ ـــعَ ـاجْ  الً ـــیْ عَ ـــفُ            

 ]: ظ٤[ :)٨(لقول ابن مالك في الیاء؛ دغمت الیاءوأُ  یاءً  لبت الواو التي بعد یاء التصغیرثم قُ 
 ایَ رِ عَ  وضٍ رُ ــعُ  نْ ــــال ومِ ـــصَّ اتْ وَ       ا        یَ وَ  اوٍ وَ  نْ مِ  قُ ابِ السَّ  نِ كُ سْ یَ  إنْ           

 ............................              اـــمَ ـغِ دْ ـــمُ  نَّ ـبَ اْقـــــلِ  اوَ وَ ــــال اءً ــیَ فَ           
 .كسرةً  لبت الفتحةُ ثم قُ 
 :)٩(لبت الواو همزة لقوله أیضاً قُ  )سماو(أ :صلهأا أسماء فوأمَّ      

         ا یَ وَ  اوٍ وَ  نْ مِ  ةُ زَ مْ ـــالهَ  لَ دِ ـــبْ أُ ـــفَ ............................                          
  ...........................               ....دَ ــــــــیْ زِ  فٍ ــــــلِ أَ  رَ ـــــــثْ ا اً رَ ــــــــآخِ          

ى سمَّ اهللا مُ  ل: إنَّ و و یقمُّ من السُّ  شتقٌّ االسم مُ  ن قال: إنَّ مَ  نَّ إنة فوأما موافقة أهل السُّ      
، نة وهو الحقُّ ق وبعد وجودهم وبعد فنائهم، وهو مذهب أهل السُّ لْ سنى قبل وجود الخَ بأسمائه الحُ 

  قَ لْ الخَ  قَ لَ ا خَ ، فلمَّ ق لم یكن له اسمٌ لْ الخَ  قِ خلْ قبل اهللا  ة قال: إنَّ مَ من السِّ  ه مشتقٌّ نَّ إن قال: ومَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٦نصاف في مسائل الخالف:) =: اإل١(
 .١/٨) =: م . ن:٢(
                    .ــــ بالیاء ـــ تي) في (ب):  فأتى، وفي (ج): فأُ ٣(
 ) في (ب، ج): ونظمه بعض القرویین.  ٤(
                                  .١/١٢٧:بن القواس=: شرح ألفیة ابن معطي ـــ ال، من ألفیة ابن معطي في النحو من الرجز ) البیتان٥(
            .) في (أ): فاألولى، والتصحیح من (ب، ج)٦(
 ٥٦) متن األلفیة، باب التصغیر:٧(
 : وَشذَّ ُمْعَطى َغْیَر ما َقْد ُرِسَما. وعجز البیت الثاني هو  ،٦٤لواو والیاء:متن األلفیة، فصل في اجتماع ا )٨(
    َأْحُرُف االْبَداِل َهَدْأُت ُمْوِطَیا.  ، وهو عجز بیٍت وصدره:٦٣ل:متن األلفیة، باب اإلبدا )٩(
 آِخَرًا اْثَر َأِلٍف ِزْیَد َوِفي           َفاِعِل َما ُأِعلَّ َعْیَنًا َذا اْقَتِفي  : هو بتمامه الثاني والبیت  
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  اً تعالى اهللا عن قولهم علوّ  )١(عتزلةوهو مذهب المُ  ،قى له اسمبیال وبعد فنائهم  ،جعلوا له أسماءً 
 :)٢(ثمان عشرة جمعها من قال ، وفي اسم لغاتٌ كبیراً 

 ةمَ رَ كْ المَ  تَ لْ نِ  نَّ هُ ثْ ثلِّ  ءٌ ة                سمامَ سِ وَ  سماةٌ  سمى )٣()]سمٌ [( اسمٌ          
هذه  لَ أوَّ  ثْ ثلِّ  :أي نَّ هُ ثْ وقوله: ثلِّ ، )٤(+فَسَمى الثاني والثالث، أحدهما بالتنوین واآلخر بالقصر+

 .)٥(بالحركات الثالث تةِ السِّ 
صله أو  ،إذا ارتفع هُ یْ لِ یَ  ن الهَ وقیل: مِ  ،إذا احتجب، فهو الهٍ  وهُ لُ یَ  ن الهَ مشتق مِ  :)اهللا(و     

  :)٦(قول ابن مالكل ؛اله :كها وانفتاح ما قبلها فصارلتحرُّ  ه ألفاً عینُ  تْ بَ لِ قُ  ،)هَ یَ لَ (و )هَ وَ لَ ( :علیهما
 لْ صِ تَّ مُ  حٍ تْ فَ  دَ عْ بَ  لْ دِ ـبْ ا اً ــفَ ــلِ أَ                 لْ ــصِ أُ  كٍ ــیْ رِ حْ تَ بِ  ٍء أْو َواوٍ اـــیَ  نْ ـــمِ            

     .)٧(به طیلُ نُ ذلك فال  فصار اهللا، وقیل في اشتقاقه غیرُ  في الالَّمِ  مُ وأدغمت الالَّ  )ألـ(فأتى ب
  مَ حِ رَ  ألنَّ  ؛بالضم مَ حُ بالكسر بعد نقله إلى رَ  مَ حِ صفة مشبهة من رَ  ،النُ عْ : فَ )حمنُ الرَّ (و     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال، تلمیذ الغز  فرقة إسالمیة تنتسب إلى واصل بن عطاءأصحاب العدل والتوحید، وهي  أنفسهم ون) وُیسمُّ ١(

، ویقرر معه حول حكم الفاسقموا معتزلة العتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري بعد خالفه سُ الحسن البصري، 
زله وتبعه جماعة فسموا مرتكب الكبیرة لیس بمؤمن وال كافر ویثبت المنزلة بین المنزلتین فطرده الحسن، فاعت أن

  .٢٤٤جرجاني:سید الشریف اللل، والتعریفات ــــ ١/٣٨حل ـــ ألبي الفتح الشهرستاني:لل والنِّ =: المِ  بالمعتزلة،
وهو من شواهد: نور البصر شرح خطبة المختصرــــ ألبي العباس  مجهول القائل،من الرجز، البیت ) ٢(

                 .  ٣٧الهاللي:
، والصواب ما أثبتناه من (ب)، فضًال عن ذلك بتكرار (سمى)  ة،في (أ، ج): اسم سمى سمى سماٌة وِسمَ ) ٣(

فَسَمى الثاني والثالث، أحدهما بالتنوین  له:، في قو بالتنوین الثاني فإنَّ الشارح أشار صراحة إلى أن (سمى)
نور البصر، وكذلك ذكر ابن منظور أنَّ من لغات االسم: سٌم  ، وقد ورد بالتنوین (سٌم) فيواآلخر بالقصر

 .١٤/٤٠٢بالتنوین، =: لسان العرب:
 (ب، ج). ) +...+ لیس في٤(
مختلفة لثالث كلمات تتشابه في األصل ومختلفة في حركة  ) المثلث في اللغة: یقصد به إیراد ثالثة معانٍ ٥(

فالكلمات الست ، ١/٤٨ن السید البطلیوسي:فائها بالحركات الثالث: الضمة والفتحة والكسرة. =: المثلث الب
الواردة في أول البیت الذي استشهد به ابن الحاج تتولد منها ثمان عشرة لغة عند تثلیثها، أي: تغییر فائها 

 ت الثالث.بالحركا
 . ٦٤) متن األلفیة: (فصل في اجتماع الواو والیاء):٦(
) في لفظ الجاللة أربعة أقوال، األول: أصله (اإلله) ثمَّ حذفت الهمزة فاجتمعت المان فأدغمت األولى في ٧(

حذفت  : (إله) ثمالنكسارها، فقیل الثانیة فقیل: اهللا، والثاني: أصله (واله) من الوله والتحیر، ثم أبدلت الواو همزة؛
) على وزن (َفَعَل) ثم دخلت علیه األلف والالم علیه األلف والالم فقیل: اهللا، والثالث: أصله (الهَ  أدِخلَ و  الهمزة

أصله (إله) وال (واله) وال للتعریف فقیل: اهللا، والرابع: إنَّ اهللا إّنما هو اسم هكذا موضوع هللا عز وجل، ولیس 
، ٨٣، والمفردات في غریب القرآن ـــ للراغب األصفهاني:٢٨ـــــ٢٣اهللا ـــ للزجاجي: =: اشتقاق أسماء (اله)، 

 .١/٢٩لسفاریني:لوامع األنوار البهیة: ل، و ٢/١٣ب العزیز ـــ للفیروز آبادي:وبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتا
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۱۰ 

 :)١(فقد قال ابن مالك ،صاغ من الزمما تُ وهي إنَّ  ،متعدٍ  بالكسر 
 .......................                     رِ اضِ حَ لِ  مٍ زِ َال  نْ ــــا مِ هَ غُ وْ ــصَ وَ          

  .)٢(طاءعْ إلاوجد عطي أي یُ یُ  نٌ منزلة الالزم كقولك: فال )مَ حِ رَ ( :تنزیل قولنا أو بعدَ 
 المبالغة، لكنْ ه من صیغ حتمل كونُ حمن، ویُ ویأتي فیه ما في الرَّ  ،هة: صفة مشبَّ )حیمالرَّ (و      
 .بَ صْ ل النَّ مِ یل من أمثلة المبالغة بما إذا عَ عِ فَ  ونَ هم كَ بعضُ  خصَّ 
طلق على زید فیُ  ،لكلمةاأنواع  ویعمُّ  ،الدال على معنى فظُ هو اللَّ  :فاالسم لغةً  :معانیها وأما      

ما قابل  :االصطالحوفي ، )٣(اسم لذلك اللفظ أیضا :اسم لذلك اللفظ، وهل :وقام ،ه اسمنَّ أ :مثال
 ،ع اللفظ بإزائهضِ هو المعنى الذي وُ [( سمىوالمُ  ،)٤(ات بعینهاطلق على الذَّ الفعل والحرف، وقد یُ 

ل قول أهل أو غیره؟ األوَّ  )٥()]المسمى هذا فقد اختلفوا في االسم هل هو عینُ  ]: و٥[ إذا علمت
وذلك  ؛الخالف لفظي نَّ أوالتحقیق  ،المعتزلة، والثاني مذهب )٧(ومالك )٦(األشعري :ومنهم ،نةالسُّ 
ه لم رید به الذات فهو عینه، لكنَّ ، وٕاْن أُ رید به معناه اللغوي فهو غیر المسمى قطعاً أُ  االسم إنْ  أنَّ 

  االسم عینُ  نَّ أ في علیه النزاع يبننی : إنَّا لم نجد شیئاً )٨(یشتهر بهذا المعنى، قال اإلمام الرازي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وعجزه:  َكَطاِهِر الَقْلِب َجِمْیِل الظَّاِهِر.٣٢شبهة باسم الفاعل:) متن األلفیة، باب الصفة الم١(
ومما تتمّیز به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل، (( ١/١٥٥:في شرحه على ألفیة ابن مالك ) قال األشموني٢(

وأمَّا رحیم وعلیم أّنها ال ُتصاغ قیاسًا إالَّ من فعل الزم كطاهر من َطُهَر، وجمیل من َجُمَل، وحسن من َحُسَن، 
 .))ونحوهما فمقصور على السماع بخالفه

 .١/٨٣ألبي البقاء الكفوي: ، والكلیات ـــ١/٢٩یة ـــ ألبي هالل العسكري:) =: الفروق اللغو ٣(
 .١/١٨١لتهانوي:ل والعلوم ـــ: كشاف اصطالحات الفنون ) =٤(
 النظر.[(...)] زیادة واجبة من (ب، ج) سقطت من (آ) بسبب تحویل ) ٥(
صاحب رسول ــ أبي موسى األشعري  ، ینتسب إلىاألشعري علي بن إسماعیل بن أبي بشر ،أبو الحسن) هو ٦(

 ة، وٕالیه تنسب الطائفة األشعریة،هو صاحب األصول والقائم بنصرة مذهب السنو اهللا، صلى اهللا علیه وسلم؛ 
 ،٣/٢١٩الشافعیة الكبرى ـــ للسبكي:، وطبقات ٣/٢٨٤:في: وفیات األعیان= ترجمته  ،ببغداده) ٣٣٠ت:(

لطوائف من توحید األسماء والصفات ـــ لمحمد بن خلیفة بن علي مواقف او  ،٤/٢٦٣واألعالم:
 .٩٢ـــ١/٩١التمیمي:

، إمام دار الهجرة وأحد األئمة األعالم ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدني ،اإلمام أبو عبد اهللا) هو ٧(
طبقات الفقهاء ـــ = ترجمته في:  ،وله أربع وثمانون سنة ه)١٧٩ت:، (رهٕامام المسلمین في عصو 

 .٤/١٦٣، وطبقات الشافعیة الكبرى:٤/١٣٥وفیات األعیان:و ، ١/٦٧للشیرازي:
، وهو قرشي النسب الحسن بن الحسین التیمي البكري، محمد بن عمر بن ،الفخر الرازي ،أبو عبد اهللا ) هو٨(

، ومعجم ٦/٣١٣م:االعال، و ٨/٨١طبقات الشافعیة الكبرى: ترجمته في: = ،ه)٦٠٦:(ت أصله من طبرستان،
 .١١/٧٩المؤلفین:
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  .)١(من غیر فائدة هفی كذلك فال ینبغي الخوُض  األمر ٕاذا كانو  ،ى أو غیرهالمسمَّ 
   على اهللا تعالى داالً  َعَلٌم َعَلى الذَّاِت اْلَواِجِب اْلُوُجوِد، اْلُمْسَتِحقِّ ِلَجِمیِع اْلَمَحاِمِد، ):اهللا(و    
 :على النصارى القائلین على الذات ردٌّ  لمعاني أسماء اهللا الحسنى، ففي قولنا: علمٌ  جامعةً  داللةً 

اتصف ما ه لو كان صفةً ألنَّ  ؛بن مریم، وهذا باطلٌ فة قامت بعیسى بأن اهللا صفة، وتلك الصِّ 
على  لَّ دوصف بالصفة، ففة ال تُ والصِّ  ،وهو تعالى موصوف بها ،بصفات المعاني وال المعنویة

 )٤("تبلعُ  رُض األو  تدفعُ  رحامُ األ"القائلین:  )٣(هریةعلى الدَّ  الوجود ردٌّ  ، وفي قولنا: الواجبُ )٢(ه ذاتنَّ أ
فاقتحموا علیه داره  ،علیهم یردُّ  ــــــ رضي اهللا عنهــــــ  )٥(وقد كان أبو حنیفةَ  هلكنا إال الدهر،وما یُ 

 ،في البحر وال رئیس لها اسمعوا مني وافعلوا ما بدا لكم، فقال لهم: أرأیتم سفینةً  فقال: ،وأرادوا قتله
رضها واتساعها وكثرة هذه الدنیا على طولها وعُ بقال: فكیف  ،ها؟ قالوا: الوسالمتُ  هامكن سیرُ أیُ 

على المعتزلة  ردٌّ  :وفي قولنا: المستحق لجمیع المحامد، بال صانع؟ فأذعنوا له أتكونُ الخالئق 
 ،الذین اثبتوا الصفات المعنویة السبعة التي هي: قادر ومرید وعالم وحي وسمیع وبصیر ومتكلم

 وقالوا: قادرٌ  ،درة واإلرادة والعلم والحیاة والسمع والبصر والكالمونفوا صفات المعاني التي هي: القُ 
 اسم اهللا أّنه إلى إشارةٌ  ... الخ: نىداللة جامعة لمعاني أسماء اهللا الحس :وفي قولنا ،)٦(بدون قدرة

 ئل به أعطى، فلهذا یوصف بغیره وال یكون هوبه أجاب، وٕاذا سُ  يعإذا دُ  الذي األعظم، العظیم
وله  ،وال دلیل علیها ،بدلیل جمة ال تثبت إالَّ العُ  ألنَّ  ؛)٧(برَّ عَ وصفا لغیره، وهو عربي ال مُ 

   .)٨(َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمّیاً  قال عز وجل: ،به غیره تعالى سمَّ ه لم یُ نَّ أمنها:  خصائُص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١/٧والتصریح بمضمون التوضیح ــ خالد بن عبد اهللا األزهري:، ١/١١٣) =: مفاتیح الغیب ـــ للرازي:١(
َوَعَلى َتْقِدیِر َكْوِنِه ِفي اْألَْصِل ِصَفًة، َفَقِد اْنَقَلَب َعَلًما ُمْشِعًرا (( ١/٣٠لوامع األنوار البهیة: قال السفاریني في )٢(

 ))ِبِصَفاِت اْلَكَماِل ِلِالْشِتَهارِ 
َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاتَُنا الدُّْنَیا : وقد أخبر اهللا تعالى عنهم بقوله ،الدهر، وهي فرقة ملحدة) الّدهریة مشتقة من ٣(

مجموعة و  ،مجموعة تنكر الخالق والبعث، وهم ثالث مجموعات: ٢٤الجاثیة: َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهرُ 
ق بین الِفَرق ـــ رْ الفَ =:  ،الخالق والخلق األول وتنكر الرسلتقّر ب مجموعةو  ،تقّر بالخالق وتنكر البعث

میزان ، و ٣/٩٤١وتاریخ اإلسالم: ،٦/٧٤٠الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ـــ البن بّسام:، و ٣٤٦:لألسفراییني
  .١/٨٠٠، وكشاف اصطالحات الفنون:٣/٢٨٠االعتدال ـــ للذهبي:

 تدفُع وأرض تبلع.) في (ب، ج): إْن هي إّال أرحام ٤(
الطبقات : ترجمته في = ،)ه١٥٠ت:( ن المرزبان، صاحب المذهب الحنفي،حنیفة النعمان بن ثابت بأبو ) ٥(

   .٤٧لفقهاء، لوهبي سلیمان غاوجي:فة النعمان إمام األئمة اأبو حنی، و ٨/٣٦، واألعالم:٧/٢٣٣البن سعد: الكبرى

 .٣١٤:محمد با كریم محمد با عبد اهللالـــ  السنة بین الفرقوسطیة أهل و ،١/٤٦) =: العرش ـــ للذهبي:٦(

َأنَُّه ُمَعرٌَّب ِعْبِريٌّ  زعَم الَبْلِخيُّ من الُمْعتِزَلةْكَثر، و َوُهو عربيٌّ عنَد األَ (( ١/٣٠قال السفاریني في لوامع االنوار: )٧(
 ))َأْو ُسْرَیاِنيٌّ 

       .٦٥ :) سورة مریم، اآلیة٨(
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من السماء فأحرقته  یه باسم الجاللة، فنزلت نارٌ سمّ فأراد أن یُ  ،له ولدٌ  دَ لِ هم وُ بعضَ  ذكر أنَّ ویُ     
على المعنى  بقي یدلُّ  ذف منه حرفٌ ه إذا حُ نَّ أومنها: ، ابتلعته األرُض  :والدته، وقیلسابع  قبل

مذهب الجمهور، وقد تكرر  على ]: ظ٥[ به الدخول في اإلسالم إالّ  یصحُّ  ال هأنَّ  ومنها: ،المراد
 .ئة وستین مرةً وخمسم ن ألفي مرةٍ آفي القر 

في القلب  ةٌ قَّ في األصل رِ  والرحمةُ  ـــكما مرَّ  ـــ فهما صفتان للمبالغة ):حیمحمن الرَّ الرَّ (وأما      
الزمها حمل على ألنها تقتضي الحدوث فتُ  ؛)١(موالنا في حقّ  حالٌ ، وهي بهذا المعنى مُ عطافٌ نوا
األول  فعلى ،)٢(للعبد بالفعل على خالف بین األشعري والباقالني اإرادة اإلنعام أو إیصاله يوه

 وهي حادثة، والفرق بین صفة علٍ یكونان صفتي ذات وهي قدیمة، وعلى الثاني یكونان صفتي فِ 
لم كالعِ بضدها ع بینها وبین الوصف مْ ات هي التي ال یجوز الجَ صفة الذَّ  نَّ أ :علات وصفة الفِ الذَّ 

 . )٥(والغضب حمةكالرَّ  )٤(یجوز الوصف بها وبضدها )٣("ماهي " :والجهل، وصفة الفعل
أو  فاً معرَّ بین كونه  ال فرقَ  ،ا الختصاصه باهللا تعالىبلغ إمَّ أه ألنَّ  ؛حیمالرَّ  حمن علىالرَّ  وقدمَّ      
  الیمامة نارحم )٨(]))٧(مةسیلِ حق مُ  (في[ ا قول بني حنیفة، وأمَّ )٦(كيبْ لتفصیل ابن السُّ  خالفاً  راً منكَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحمة: الرقة والتعطف والمغفرة، والرحمة في األصل رقة في القلب تستلزم التفضل واإلحسان، وهذا جائز ) ١(

حق العباد، ولكنه محال في حق اهللا سبحانه وتعالى، ألنه ـــ جل وعال ـــ ال یشبه الحوادث، لذلك یراد بالرحمة في 
وٕاغاثة  ،١٢/٢٣٠=: لسان العرب: ودفع الشر عنهم.في حقه سبحانه إیصال الخیر والثواب لمن یشاء من عباده 

                    .٧٢:، والتعریفات٢/١٧٤:بن قیم الجوزیةال ـــ من مصاید الشیطان اللهفان
سم، المعروف بالباقالني البصري المتكلم اأبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن الق ) هو القاضي٢(

، اسة في مذهبهئوانتهت إلیه الر  ،وكان في علمه أوحد زمانه شعریة البارزین،وهو من أعالم األ المشهور،
 .٦/١٧٦، واألعالم:٤/٢٧٠عیان:= ترجمته في: وفیات األ .ه)٤٠٣ت:(
 في (ب، ج): وبضدها <معًا>. )٤(                                    .): هي التي، ج) في (ب٣(
، والصفات ٧٠ـــ للبیهقي: إلى سبیل الرشاد عتقاد والهدایةحیم) في: االو(الرَّ حمن) = تفصیل الخالف بین (الرَّ  )٥(

 .٢٠٥اإللهیة في الكتاب والسنة النبویة ـــ البن علي جامي:
   ك (من أعمال المنوفیة بمصر)بْ إلى سُ  ةنسب كي،بْ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّ  ،) هو تاج الدین٦(

لكبرى قات اوله تصانیف في الفقه وأصوله، وله شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البیضاوي، والطب
 ، والمنهل الصافي١/٢٨قایماز: سیر أعالم النبالء ـــ البن رجمته في:ت = ه)،٧٧١والوسطى والصغرى، (ت:

، و= رأیه في ٤/١٨٤م:األعال، و ٢/١٠٣٨:واإلثبات فهرس الفهارس، و ٧/٣٨٥ألبي المحاسن جمال الدین:
 .٣٨٦ــــ  ١/٣٨٤ب عن مختصر ابن الحاجب:اجع الحرف كتابه:

= ترجمته  ه)،١٢الوائلي، من المعمرین، قتل (مسیلمة بن ثمامة بن كبیر بن حبیب الحنفي هو أبو ثمامة،  )٧(
، ٢/٢١٨البن األثیر:في التاریخ ـــ ، والكامل ٣/١٠٨:ـــــ للسهیلي النبویة السیرة شرح في األنف الروضفي: 

 .٧/٢٢٧واألعالم:
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٨(
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 )١(:](وقول شاعرهم)[

 )٢(وأنت غوث الورى ال زلت رحمانا.............              ...............        
ع على زیادة المعنى كما في قطَ  زیادة المبنى تدلُّ  ألنَّ  ؛)٣(+لزیادٍة+ امَّ إ تهم في كفرهم، و فمن تعنُّ 
بالمؤمن، ولذا یقال: یا رحمن الدنیا واآلخرة  حیم خاٌص المؤمن والكافر، والرَّ  یعمُّ  حمنُ فالرَّ  وقّطع،

 علم.        أواهللا  ،)٤(ویا رحیم اآلخرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)١(
 المجِد یا ابَن األكرمین أبًا سموَت بوصدره:  ینسب لبعض شعراء الیمامة،  من البسیط، ): هذا عجز بیت٢(
ـــ  التحریر والتنویرو ، ٢٦/١١٥وروح المعاني ـــ لآللوسي: ،١/٣٨٤مختصر ابن الحاجب:ب عن اجرفع الح =: 

 .١/١٧٢:البن عاشور
 ) +...+ لیس في (ب، ج)٣(
ن فعالن ُمَبالَغة ِفي َكْثَرة الشَّْيء َوَال یْلزم ِمْنُه الدََّوام إ((:٩/١٤٢:قات الشافعیة الكبرىطب في ) قال ابن السبكي٤(

 َوإِنََّما قدم الرَّْحَمن على الرَِّحیم ِألَنَّ ، لدوام الّصفة كظریف َفَكَأنَُّه قیل اْلَعِظیم الرَّْحَمة الدائمها :وفعیل ،كغضبان
  .))َولَذِلك ُیَقال َرْحَمن الدُّْنَیا َوَرِحیم اْآلِخَرة ،َوِفي اْآلِخَرة دائمة ألهل اْلجنَّة ،َرحمته ِفي الدُّْنَیا تعم اْلُمؤمِنیَن والكافرین
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لقول ابن  ،الواو إلى الساكن قبلها حركةُ  تْ لَ قِ نُ  رُ نصُ كیَ  : َیْقُولُ هلُ : أصْ )(یقولُ  :قول األزهري      
 :)١(مالك

 نْ بِ أَ كَ  لٍ عْ فِ  نَ یْ عَ  آٍت  نٍ یْ لِ  يْ ذِ               نْ مِ  كَ یْ رِ حْ التَّ  لِ قُ انْ  حَّ صَ  نٍ اكِ سَ لِ              
قلت لما قبلها وبقیت على الواو فنُ  لت الضمةُ ثقِ استُ  تقولُ أو ، الماضيَ  المضارعُ  وفعل ذلك لیوافقُ 

مردود  كما هنا ـــ ـــ قال محل االستثقال ما لم یكن قبله ساكن، وٕاال فال استثقالیُ ما الواو ساكنة، و 
 .، وأما في األفعال فالثقل حاصل)وظبيٌ  دلوٌ ـ(بأن نفي االستثقال بذلك في األسماء فقط لخفتها ك

وهو المقصود بقوله  ،كان أو عبداً  حراً  ،إلیجادا هنا عبدُ  ، والمراد به)٢(: فاعل)(العبدُ وقوله: 
وٕان كان العبد له ، )٣(ُكلُّ َمن ِفي السََّمَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِن َعْبداً  ِإنْ تعالى: 
الفقر، ویحتمل  یحتمل أن یكون صفة مشبهة أي: الدائمُ  ،له : نعتٌ )(الفقیرُ وقوله:  ،)٤(إطالقات

َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم ، قال تعالى: به المحتاجُ  ر، والمرادُ قْ الفَ  أي: الكثیرُ  )٥("غةمبال یكون"أن 
لك الحقیقي اه، إذ هو المه وخالقِ ه وناصرِ ه ومالكِ دِ یِّ : أي سَ )(إلى موالهُ  قوله:و  ،)٦(ِإَلى اللَّهِ  اْلُفَقَراءُ 

بدل من  ،: بالجرِّ )(الغنيِّ وقوله:  ،منع من ظهورها التعذر )٧("األلففي بكسرة "وهو مجرور 
 إنَّ  :ویكون المعنى ]: و٦[، )٨(لمواله كما قیل أن یكون نعتاً  الضمیر أو عطف بیان، وال یصحُّ 

علیه  ا سواه، ویدلُّ غني به عمَّ ه فقیر إلى اهللا نَّ أ :مقصود األزهري نَّ أل ؛ما سواه كلِّ عن  اهللا غنيٌّ 
     فیصحُّ  ،بنفسه ):به( معنى :إذا قلنا ، اللهم إالَّ )به(ولو كان ذلك هو المقصود لحذف (به)، قوله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،به يقول العبد الفقري إىل مواله الغين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥لى الساكن قبلها:نقل الحركة إ ) متن األلفیة: فصل في١(
 .) في (ب، ج): فاعل <یقول>٢(
 .٩٣) سورة مریم، اآلیة ٣(
وقوله: العبد الفقیر إلى مواله ((/و: ٢شرح اآلجرومیة، اللوحة: الدرة الشنوانیة فيتعلیق قال الشنواني في ) ٤(

الغني: العبد یقال على أضرب، األول: عبٌد بحكم الشرع، وهو الذي یصّح بیعه وابتیاعه، الثاني: عبٌد بإیجاد، 
 ُكلُّ َمن ِفي السََّمَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِن َعْبداً  ِإنْ هللا، وهو المقصود بقوله تعالى:  إالَّ وذلك لیس 

]، والرابع: عبد ٤١[ص: َأیُّوبَ  َعْبَدَنا َواْذُكْر بادة، وهو المقصود بقوله تعالى: ]، الثالث: عبٌد بالع٩٣مریم:[
خدمتها ومراعاتها، وٕایاه قصد النبي (صلى اهللا علیه وسلم) بقوله: تعس الدنیا وأغراضها، وهو المعتكف على 

    .))عبد الدنیا
 صیغة> مبالغة.                     ) في (ب، ج): یحتمل أن یكون <٥(
 .١٥) سورة فاطر، اآلیة ٦(
 ) في (ب، ج): بكسرة <مقدرة> على األلف.٧(
وهو وقوله: الغني: یحتمل أن یكون ـــ بالجرـــ صفة لمواله، (( ٣:ي حاشیته على شرح األزهريف النجا قال أبو) ٨(

 .))محتاج إلیهالظاهر، أي: الذي ال یحتاج إلى غیره، بل كل ما سواه 
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 :األصل ألنَّ  ؛علیه أو عطف بیان ،: بدل من العبد)(خالدٌ وقوله:  ،للعبد ویحتمل رفعه نعتاً  ،ذلك
م تقدّ  نعت المعرفة إنْ  نَّ أ المنعوت، والقاعدةُ  م النعت علىالخ، فقدّ  ...یقول خالد العبد الفقیر

ُأعرب بحسب العوامل، وأعربت هي بدًال منه أو عطَف بیان علیه، ونعَت النكرة إذا تقّدم  علیها
 نْ ه قیل: مَ لمحذوف كأنَّ  خالد أو خبرٌ  : نعتُ اهللا) عبدِ  (ابنُ وقوله:  ،)١(الحالانتصب على  علیها
رفعه  ویصحُّ  ،لعبد اهللا نعتٌ  )٢(])جرِّ (بال[: أبي بكر) (ابنِ وقوله:  ،عبد اهللا ؟ قال: هو ابنُ خالدٌ 
لعبد اهللا أو  نعت ه على أنهخالد، ویجوز جرُّ ل نعتٌ  ،فعبالرَّ  :)(األزهريُّ  قوله:و  ،لمحذوف اً خبر 

ه كان مستقرًا ألنّ  ؛، وهو نسبة لجامع األزهر بمصرهما كانا أزهریین أیضاً على أنّ  بناءً  ؛ألبي بكر
وفیه من البركة ما  ،وضع للناس بالقاهرة ، وكان شافعي المذهب، واألزهر هو أول مسجد)٣(بها

في اللفظ،  )إنَّ ( هذه الجملة والتي بعدها خبرُ  ، ثم إنَّ قابله: أي (عامله اهللا)وقوله:  ،ال یخفى
وخلق القدرة على  التوفیقُ  ):اللطفُ (و ،والمفاعلة لیست على بابها ،والمقصود بهما إنشاء الدعاء

الظاهر، وهو من أسماء األضداد یستعمل في  :المعجمة أياء خ: بالفي)خ(الوقوله:  ،الطاعة
: المراد باإلجراء الدوام أي: وأدام )فيّ حَ ال/(وأجراه على عوائد بره وقوله:  ،)٤(الظهور وفي الخفاء

 :بمعنى الصلة والمعروف، وتكون اإلضافة بیانیة تقدیره )٥(ة/جمع عائد ،عوائد بره له اهللا
 (الحمدُ وقوله: ، )٧(ه الواسع الكثیررِّ بِ  نعتُ  :اء مهملةحب فيُّ حَ وٕاحسانه، والالتي هي بره  )٦("عوائد"

 ثم قیل ،مذكور في غیر ما كتاب، فال نطیل به واصطالحاً  الحمد لغةً  ف: الكالم في تعریهللا)
  أو ال فرق بین كونه قدیماً  ،هللا تعالى حمد ثابتٌ  كلَّ  نّ أبمعنى  ،)٨(ها لالستغراقنَّ إ ):أل(في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  احلمد هللا ، في، وأجراه على عوائد بره احلفيخالد بن عبد اهللا بن أيب بكر األزهري، عامله اهللا بلطفه اخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نحو: هذا ظریفًا غالُم، وهذا واقفًا رجُل، واألصُل: هذا غالٌم ظریٌف، وهذا رجٌل واقٌف، ومنه قول الشاعر: )١(

 وتحت العوالي في القنا مستظلًة         ظباٌء أعارتها العیون الجآذرُ                   
ــــ  الكتاب، و ١٠٢الفراهیدي:مد لخلیل بن أح=: الجمل في النحوـــ ل ) ألنه نعت متقدم لظباء،نصب (مستظلةً 

 .٢/١٢٢لسیبویه:
 .زیادة واجبة من (ب، ج) ](...)[ )٢(
 في (ب، ج): مستقرًا فیه. )٣(
 جمهرة اللغة ـــو  ،١/٢٢٥الجیم ـــ البي عمرو الشیباني:=:  ا أظهرته وكتمته،یقال: خفیُت الشيء أخفیه إذ )٤(

 .٧/٢٤٢لألزهري: ـــ وتهذیب اللغة ،١/٦١٧البن درید:
 /.../: من استدراك الناسخ على المتن. )٥(
 العوائد. :في (ب، ج) )٦(
 في (ب، ج): <وهو> الواسع الكثیر. )٧(
  =ِألَن اِالْسِتْغَراق ِإمَّا َأن یكون ،َوأما الَِّتي لالستغراق فعلى قسَمْینِ (( ١١٣) قال ابن هشام في شرح قطر الندى:٨(
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ا لمَّ  )٢(رسيالعباس المُ  نه أبووهو الذي بیّ  :)١(ها للعهده، وقیل: إنّ خلقُ ه والثاني فاألول وصفُ ، حادثاً 
 م؟معهود تقدَّ  فقال: للعهد، فقال: یا سیدي وأيُّ  ،في الحمد هللا التي )أل(عن  )٣(اسحَّ ابن النَّ  سأله

ه فقال: الحمد هللا، فكأنَّ  ،لما علم عجز خلقه عن حمده ،بنفسه في أزله )٤("نفسهلاهللا  حمدُ "فقال: 
اس: اشهد باهللا یا به نفسي في أزلي، فقال ابن النحّ  عبادي احمدوني بالحمد الذي حمدتُ  قال: یا
: ـــــــ علیه السالمـــــ ، منها قوله لةبالحمد )٦("في البدایة"وردت أحادیث  ، وقد)٥(ةها عهدیّ نَّ أسیدي 

ال ـــوما یق ،)٧()أو أجذمُ  ،أو أقطعُ  ،أبترُ   ]: ظ٦[ هللا فهو الحمدُ ـ: بدأ فیه بال یُ  بالٍ  ذي أمرٍ  كلُّ (
االبتداء  )٨(تو ـــــــا یفـــــاالبتداء بأحدهم نَّ أل ؛ف حدیث البسملة السابقــــــیخال ةالحمدل حدیث إنَّ 

     عنه بأجوبة منها: أّنا نحمل حدیث البسملة على االبتداء الحقیقي أجیب ،باآلخر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْنَسانُ  قَ لِ َوخُ  :اْعِتَبار ِصَفات اْألَْفَراد َفاْألول َنْحوِباْعِتَبار َحِقیَقة اْألَْفَراد َأو بِ =  كل َواِحد من جنس  :َأي َضِعیفاً  اإلِْ
َوَضاِبط األولى َأن  ،اْلَجاِمع لصفات الرَِّجال المحمودة :َأي ،َأْنت الرجل :َوالثَّاِني َنْحو َقْولك ،االنسان َضِعیف

 ،لَصحَّ َذِلك على ِجَهة اْلَحِقیَقة َوخلق كل ِإْنَسان َضِعیفاً  :محلَها على ِجَهة اْلَحِقیَقة َفِإنَُّه َلو قیل )كل(َیصح ُحُلول 
محلَها على ِجَهة اْلمَجاز َفِإنَُّه َلو قیل َأْنت كل الرجل لَصحَّ َذِلك على ِجَهة  )كل(َوَضاِبط الثَّاِنَیة َأن َیصح ُحُلول 

 ))اْلُمَبالَغة
ِألَن اْلَعْهد ِإمَّا ذكرى  ؛َفَأما الَِّتي لتعریف اْلَعْهد فتنقسم قسَمْینِ  ((١١٢:أیضاً  ابن هشام في شرح القطر وقال) ١(

َلَكاَن  ثمَّ ِبْعت فرساً  :َوَلو قلت ،ِبْعت اْلفرس اْلَمْذُكور :َأي ،ثمَّ ِبْعت اْلفرس َفاْألول َكَقْوِلك إشتریت فرساً ، َوإِمَّا ذهني
 َكَأنََّها َكْوَكبٌ  الزجاجةُ  ةٍ ِفي زجاج اْلِمْصَباحُ  ِفیَها ِمْصَباحٌ  اةٍ كَ شْ مِ كَ  هِ ورِ نُ  لُ ثَ مَ  :َقاَل اهللا َتَعاَلى، س األولغیر اْلفر 

 .))ِإذا َكاَن َبْینك َوَبین مخاطبك عهد ِفي َقاض َخاص ،َوالثَّاِني َكَقْوِلك َجاَء الَقاِضي ،يٌّ رِّ دُ 
 ه، ولد في مدینة مرسیالشیخ الزاهد الكبیر العارف أبو العباس األنصاري المرسيأحمد بن عمر بن محمد ) ٢(

درس وأخذ و  ،، ومنها حصل على لقبه المرسي، یتصل نسبه بالصحابي سعد بن عبادة)ه٦١٦سنة ( في األندلس
 ودفن في اإلسكندریة في مقبرة باب البحر.  )،هـ٦٨٦( توفي سنة ،العهد على ید شیخه أبي الحسن الشاذلي

 .١/١٨٦:واالعالم ،٢/٤٦٩:الوافي بالوفیات: ترجمته في =
 ،بو عبد اهللا المعروف بابن النحاس النحويأالشیخ بهاء الدین  ،براهیم بن محمد بن أبي نصرإمحمد بن ) ٣(
 وغیره. أبو حیان االندلسي :تخرج به الفضالء وممن أخذ عنه ،كان واسع المعرفة بالعربیة وغیرهاه)، ٦٩٨ت: (

ذیل التقیید في و  ،٣/٢٩٤:فوات الوفیات، و  ١٥/٨٨٠:تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالم=: ترجمته في: 
 .١/٩٤:الطیب المكي الحسني الفاسي يبـــ أل رواة السنن واألسانید

 .هُ نفسَ  اهللاُ  دَ مَ في (ب، ج): حَ  )٤(
 .١/٢٢:ـــ للحطاب الرعیني مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل=:  )٥(
 البداءة. ) في (ب، ج): في طلب٦(
تحفة االحوذي بشرح جامع ، و ٢/٣٠٣:ـــ للسیوطي ي ضم الزیادة إلى الجامع الصغیرالفتح الكبیر ف=:  )٧(

 .٨/٢٥٤: لمباركفوريـــ ل الترمذي
 ) في (أ): (یفیت)، والصواب ما ذكرناه، كما هو في (ب، ج)؛ ألن ماضیه (فات) وأصل الفه واو ولیس یاًء. ٨(
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م وهو الذي تقدّ  ،غیره، وحدیث الحمدلة على االبتداء اإلضافيم علیه لم یتقدَّ  الذي )١(](وهو)[
 خبر :بالرفع )عُ ــ(رافوقوله:  ،ن لذلكعلى المقصود بالذات والقرآن مبیّ هو علیه غیره، وتقدم 

ورافع  اسم الجاللة معرفة، نَّ أل ؛هللا ه نعتاً رُّ ــــــــــج بالنصب مفعول بمحذوف، وال یصحُّ  أو ،لمحذوف
 :)٢(، وفي األلفیةوال تخصیصاً  تعریفاً وٕاضافته ال تفید  ،وصف

 لُ زَ عْ ال یُ  هِ رِ یكِ نْ تَ  نْ عَ فَ  اً فَ صْ وَ              لُ عَ فْ یَ  افُ ضَ المُ  هِ ابِ شَ یُ  نْ إ و 
ه مفعول برافع مع نَّ أنصبه على  : قیل هو مجرور بإضافة رافع إلیه، وال یصحُّ )(مقامِ وقوله: 

بمعنى الماضي ال  )٣("كان نإ"اسم فاعل بمعنى الماضي، واسم الفاعل  )رافع( ألنَّ  ؛تنوین رافع
 :)٤(یعمل لقول األلفیة

 لِ زِ عْ مَ بِ  هِ یِّ ضِ مُ  نْ عَ  انَ كَ  إنْ      ........................         .              
للثبوت فیصح نصبه  مفیدٌ  مشبهة صفة :)٥("وفه"الرفع،  دائمُ  ):رافع(معنى  نَّ إ قلت: الصوابُ 

حسي ومعنوي، فالحسي رفع الدرجات في اآلخرة،  :والمقام ،على التشبیه بالمفعول به )مقامـ(ل
العلماء  :صفة لمحذوف تقدیره (المنتصبین):وقوله:  ،المكانة عند اهللا تعالىوالمعنوي 

 كانوا قائمین أو قاعدین أو مضطجعین، ولیس المرادُ  سواءً  ،الذین نصبوا أنفسهم المنتصبین، أي:
لین العلماء المتذلّ  :أي ،هذا وصف ثانٍ  (الخافضین):وقوله:  ،القیام باالنتصاب خصوَص 

 إذا كان العالمُ  المتعلم ال یحصل نفعه إالَّ  نّ أل ؛للطالبین )٦("جنابهم أي:" ،والخافضین جناحهم
ه ال ینبغي للعالم أن نَّ أإلى  إشارةً  ،لطالب اإلفادة :أي (للمستفید)وقوله:  ،متواضعاً  )٧(بان الجنلیَّ 

 له زجراً  )٩(بهایلین جنر فال بُّ ت والتكالتعنُّ  ن یریدُ ا مَ ، وأمَّ اإلفادةرید لمن یُ  إالَّ  )٨(بهایلین جن
 من تسهیل النحو): (بأنَّ  وقوله: ،وصف ثالث أي: القاطعین (الجازمین):قوله: و  ،ألمثاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقام املنتصبني لنفع العبيد، اخلافضني جناحهم للمستفيد، اجلازمني بأن تسهيل النحوافع ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زیادة واجبة الذكر من (ب، ج).  ](...)[) ١(
   .٢٧) باب اإلضافة:٢(
 ) في (ب، ج): إذا كان.٣(
          َكِفْعِلِه اْسُم َفاِعلٍ  ِفي الَعَمِل ، وصدره:  ٣٠باب إعمال اسم الفاعل:) ٤(
 في (ب، ج) لتالئم سیاق ما قبله وما بعده. ) في (أ): فهي صفة، فأثبتنا ما٥(
ب، أي والجناب والجانب بمعنى واحد، یقال: رجل لّین الجانب والجنا ،"أي: الملینین جانبهم"في (ب، ج):  )٦(

        .١/٦٩٢، ولسان العرب:١/١٥١أساس البالغة ـــ للزمخشري:و ، ١١/٨٤:تهذیب اللغةسهل القرب. =: 
   ) في (ب، ج): الجانب.                                           ٧(
 ) في (ب، ج): جانبه.  ٨(
 ) في (ب، ج): جانبه.٩(
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رافع والمنتصبین  :النحو مع قوله :وفي قوله هنا، النحو مسهلٌ  ألنّ  ؛المصدر إلى فاعله إضافة 
شعر یأتي المتكلم في أول كالمه بما یُ  ي أنْ ـ، وه)١(والخافضین والجازمین براعة االستهالل

ض والجزم، ثم ـالمتضمن للرفع والنصب والخف على علم النحوه سیتكلم نَّ أإلى  إشارةً  ،بمقصوده
علم  ه على أنَّ دُّ ـــ: حَ )٣(الحاً ـ، واصطدُ صْ ـــوالقَ  ةُ هَ جِ وال ،لُ ثْ منها: المِ  له معانٍ  )٢(لغةً  )النحو( إنَّ 

 ف به أحوالُ عرَ یُ  علمٌ  ،ولم یتكلم علیه ]: و٧[ هــــم یدخلـالمصنف ل ألنَّ  ؛یهـداخل ف التصریف غیرُ 
 نّ أالمشهور و  )،الواضع(، ومنها )٤(حد المبادئ العشرةأهو  ):الحدُّ (، ووبناءً  الكلمة العربیة إعراباً 

قالت  )٦(أبا األسود الدؤلي نَّ أ، وذلك )٥((كرَّم اهللا وجهه)نا علي بن أبي طالب ل من وضعه سیدُ أوّ 
 ،)٧(حرٌّ ه كلُّ نا أنها تستفهمه فقال: شهرُ  ، فظنَّ )الحر( وجر ،)أشد(برفع  الحرِّ  له ابنته: ما اشدُّ 
  فعل شدَّ أبفتح ــ ـــ !الحرَّ  شدَّ أتقول: ما  ها أنْ حقُّ  ، وكان)٨(التعجب ما أردتُ إنَّ  فقالت: یا أبتِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥) =: التعریفات:١(
 .٦/٢٥٠٣ـــ للجوهري: تاج اللغة وصحاح العربیة، الصحاح، و ١/٥١٢=: االشتقاق ـــ البن درید: )٢(
 .١/٦٩٣لمناوي:ات التعاریف ــ لالتوقیف على مهمو  ،٢٣٦التعریفات:=: ) ٣(
، وهي مجموعة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف یتوقف علیها الشروع في طلب العلم :المبادئ العشرة )٤(

 :محمد بن علي الصبان قولفي 
 َرهـــــمَ ـثُمَّ الثَّ  ،وعُ ـوضُ ـــــَوالم ،دُّ ــــــالحَ            َره ــــنٍّ َعشَ ــــــــــــلِّ فَ ــــــــــكُ  يادِ ـــبــِإنَّ مَ                         
 ُحْكُم الشَّاِرعْ  ،اِالْسِتْمَدادُ  ،َواِالْسمُ            ْع ــــــَواضِ ــَوال ،هُ ــــــلُ ـــَوَفضْ  ،َبةٌ ــــــــَوِنسْ                         
 ِمیَع َحاَز الشََّرَفاـــــْن َدَرى الجَ ــــــــَومَ           والَبْعُض ِبالَبْعِض اْكَتَفى  ،َمَساِئلٌ                         

: أول من ابتدأ )الواضعو( ،دخول غیره فیه منالتعریف الجامع لمسائل العلم ومباحثه، المانع  ـ(الحد):قصد بویُ 
ــــ ألبي یحیى  الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة=:  ،العلم، ووضع أساسه وأرسى قواعده التدوین والتصنیف في

منصور ل ـــ الروض المربع شرح زاد المستقنعو  ،١/٣٥:الوفا يبأل ـــ القول السدید في علم التجوید، و ٦٥:السنیكي
عادل بن بي العالء أل ـــ مصابیح الدرر في تناسب آیات القرآن الكریم والسورو  ،١/٨:یونس البهوتيبن 

 .١/١٩:حمد بن یوسف األهدلأل ـــ ئضإاعانة الطالب في بدایة علم الفر ، و ١/١٧:محمد
 في (ب، ج): رضي اهللا تعالى عنه. )٥(
، َوَكاَن ِثَقًة ِفي َحِدیِثِه، َوَكاَن َعْبُد اللَِّه اً ، َوَكاَن َشاِعًرا ُمَتَشیِّعالدؤلي ، أبو األسودَظاِلُم ْبُن َعْمِرو ْبِن ُسْفَیانهو  )٦(

من أصحاب  ،من كبار التابعینهو و ، َعَلْیَها، َفَأَقرَُّه َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب  هْبُن َعبَّاٍس َلمَّا َخَرَج ِمَن اْلَبْصَرِة اْسَتْخَلفَ 
 =: ه)،٦٩ت:( ــ َرِضي اهللا َعنهُ ــ تعلیقة الَِّتي َأْلَقاَها َعَلْیِه َعلّي بن أبي َطالب له ال ،علي، وأول من وضع النحو

ـــ  نزهة األلباء في طبقات األدباءو  ،١/١٦٤خ العلماء النحویین ـــ للتنوخي:تاریو  ،١/٢٣٨ــــ للعجلي: تاریخ الثقات
وشذرات  ،٢/٢٢:النحاةو بقات اللغویین یة الوعاة في طوبغ ،٢/٥٣٦ووفیات األعیان: ،١٩:ألبي البركات األنباري

 .١/٧٠:من ذهب في أخبار الذهب
من أسماء أشُهر   ،) في (ب): شهرنا جر، وخّرج ناشر نسخة(ب) هذه العبارة بقوله: شهرنا جر: بالجیم٧(

 .الصیف القدیمة
 ) في (ب، ج): إّنما أردت <اإلخبار> والتعجب.             ٨(
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 لغةُ  وقال: یا أمیر المؤمنین خالطتْ  عليّ  على ه مفعوله، فدخلنّ أعلى ــــ  الحرّ التعجب ونصب 
، قال: وما ذاك؟ فاخبره بخبر هم، وأخاف أن تضمحل لغة العرب فضع لنا علماً غیر العرب لغتَ 

 .ا فضلهمومنه ،على هذا النحو )٢(حُ ه ال یخرج عن اسم وفعل وحرف، انْ : الكالم كلُّ )١(ابنته فقال
وقد قال  ،)٤()نآعربوا القر كي تُ  أعربوا الكالمَ (: )٣(وقد وردت به أحادیث منها قوله علیه السالم

بقوم وقد  عمرُ  ومرَّ  ،)٥()ها تزید في العقل والمروءةتعلموا العربیة فإنَّ (عمر رضي اهللا عنه: 
من  شدُّ أ كم عليَّ لحنُ (فقال:  ـــ بالیاءـــ : نحن متعلمین واوا رمیكم، فقالوُّ مي فقال: سَ وا في الرَّ أأخط
وقال  ،)٧()ن لسانهمِ  أصلحَ  ءاً امر  اهللاُ  مَ حِ (ر ) یقول: رسول اهللا ( سمعتُ  ،)٦()رمیكم سوءِ 
 ذلك یرجع ألصلین: كتاِب  نَّ إم في نهایة، فو : لو صرت من العلوم في غایة، ومن الفه)٨(مالك

المراد به  (وال تردید):وقوله: ، )٩(بيرسول اهللا، وال سبیل إلیهما إال بمعرفة اللسان العر  اهللا وسنةِ 
      كما ) ١١(على ما قبله عطف تفسیرولیس عطفه  ،)١٠("اً ولیس مراد"التردید فعل الفاعل  ألنَّ  ؛دالتردّ 
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  ري شك وال ترديد، إىل العلوم من اهللا من غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي (ب، ج): فقال <له>.ف )١(
 ) في (ب، ج): <فاالسم كذا....الخ> وانُح.                  ٢(
 في (ب، ج): علیه <الصالة> والسالم. )٣(
قوال كنز العمال في سنن األ، و ١/١٨٦الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر:) ٤(

   .٢٥/١٩٢:واألفعال
 .١٠/٢٥١:وكنز العمال، ٢/٢٥٧اإلیمان ــــ للبیهقي: ) =: شعب٥(
 .٤/٣١:فیض القدیر، و ٣/٢١٠:وشعب اإلیمان ،١/٣٤٤ـــ ألبي علي الفارسي: ةالحجة للقّراء السبع ) =:٦(
، وكنز ٢٨٥ـــ للسخاوي: في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة =: المقاصد الحسنة )٧(

 .٢٥٤ـــ٢/٢٥٣ألجزاء:، واإلیماء إلى زوائد األمالي وا١٠/٢٥١العمال:
أبو عبد اهللا، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي الحمیري، ولد في المدینة المنورة سنة ) ٨(
ب المالكي في الفقه، هل السنة والجماعة، وصاحب المذهمحدث، وثاني االئمة األربعة عند أه)، فقیه و ٩٣(

جمته في: الطبقات ه) ودفن بالبقیع، ویعد كتابه (الموطأ) من أوائل كتب الحدیث النبوي. = تر ١٧٩توفي سنة (
تهذیب التهذیب ـــ البن حجر و ، ٧/١٥٠، وسیر أعالم النبالء:٦٧، وطبقات الفقهاء:٥/٤٦٥:الكبرى

 .٥/٢٥٧، واألعالم:١٠/٥العسقالني:
   .٤=: الجوهر المنظوم في ختم مقدمة ابن آجروم ـــ ألحمد بن الحاج سكیرج: )٩(
 ) في (ب، ج): ولیس بمراد.     ١٠(
حاشیة الصبان  =:، ، وهو فرع من عطف البیانوفائدته إیضاُح متبوعهِ  له، وبیان للمعطوف هو تفسیر) ١١(

   .٣/٢٤١:ـــ لمصطفى الغالییني جامع الدروس العربیةو  ،٢/٢١٢أللفیة:على شرح األشموني على ا
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، وهذا لیس كذلك، بٌ هَ د أي: ذَ جَ سْ كقولك: عَ  شرطه أن یكون الثاني أظهر من األول ألنَّ  ؛)١(قیل
استوى طرفاه، والتردد یشمل ذلك والظن  ما إذ الشكُّ  )٢(ه من عطف عام على خاصواألولى أنَّ 

هو  )٤(النبي علیه السالم ألنَّ  ؛بهما بعد ما ذكر )٣(يتو إنما أ الصالة والسالم):و (والوهم، وقوله: 
 في كتاٍب  ى عليَّ لَّ صَ  نْ مَ (: )٥(السالم علیه لقولهوامتثاًال  ،الواسطة العظمى وشكر الوسائط واجبٌ 

الصالة من اهللا  م أنَّ لِ وقد عُ  ،)٦()ي علیه ما دام اسمي في ذلك الكتابصلِّ تُ  المالئكةُ  لم تزلِ 
قصد بها إنشاء  ،والجملة خبریة لفظاً  رحمة، ومن المالئكة استغفار، ومن اآلدمیین دعاء،

 ،)٨(: متعلق بمحذوف خبر الصالة(على سیدنا)وقوله:  ،)٧(وهما واجبان مرة في العمر ،الدعاء
في غیر اهللا استعمال السید  المالك، وفي كالمه ]: ظ٧[ ویطلق على ،الحلیم الكریم :دوالسیّ 

 تعالى، وفي المسألة أقوال ثالثة:

 نة.وهو المشهور الذي علیه الكتاب والسُّ  ،جواز إطالقه على اهللا تعالى وعلى غیره: )٩(]األول[
 الثاني: أنه یمتنع إطالقه على اهللا تعالى. 

  .)١٠()هو اهللاُ  دُ السیِّ (د، فقال: قیل له: یا سیِّ  ــــ علیه السالمــــ ه الثالث: عكسه ویدل له ما ورد أنّ 
 مٌ ، وهو علَ )١١(نعت وال ینعت بهم یُ العلَ  ألنَّ  ؛بدل أو عطف بیان ال نعت (محمد): وقوله:     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على سيدنا حممد  لسالموالصالة وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من غیر شٍك، أي: من غیر تردد؛ ألن الشك هو التردد بین أمرین ال (( ٤و النجا في حاشیته:) قال أب١(

مزیة ألحدهما على اآلخر، فعطف التردید علیه عطف تفسیر، وكون العطف للتفسیر إذا أرید بالتردید المساوي 
 .))م على خاصأرید المطلق األعم من الراجح والمرجوح والمساوي كان عطف عا إذا فقط، أما

 ) في (ب، ج): أتى.                                        ٣(                ) في (ب، ج): من عطف العام على الخاص.٢(
 ) في (ب، ج): علیه <الصالة> والسالم.     ٥(                      ) في (ب، ج): علیه <الصالة> والسالم.٤(
 ،٣٦٧، والمغني عن حمل األسفار في األسفار ـــ للحافظ العراقي:٢/٢٣٢المعجم األوسط ـــ للطبراني: ) =:٦(

 .١/٥٠٧وكنز العمال:
 .) أي: الصالة والسالم واجبان مرة في العمر٧(
 ) في (ب، ج): خبر الصالة <والسالم>.                    ٨(
 ) زیادة یقتضیها السیاق.٩(
، ١٧/٤١٢، وعمدة القاري:٧/٤١٢:ـــ البن حجر العسقالني فتح الباريو  ،٤/٢٥٤سنن أبي داود: ) =:١٠(
 .٧/٣٠٧٤مرقاة المفاتیح ـــ للهروي:و 
من األسماء ما یجوز أن ینعت في حال وینعت به في أخرى، ومنها ما ینعت وال یجوز ((قال الزجاجي:  )١١(

وال ینعت به، وأما ما ینعت وال ینعت به فاألسماء األعالم نحو:  ینعتأن ینعت به البتة، ومنها ما ال یجوز أن 
، ومغني ١/٤٢للسَُّهیلي: ـــ نتائج الفكر في النَّحوو ، ٢٥٩:اشتقاق أسماء اهللا ،))محمد وجعفر وزید وما أشبه ذلك

 .٧٤٣:اللبیب
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 عمودًا  أنَّ ي وهرآها،  )١(]ا)لرؤی([ه عبد المطلب في سابع والدته اه بذلك جدُّ ) سمَّ على نبینا (
ه فُ (وطرَ [ ماءه بالسَّ فُ وطرَ  ،ه بالمغربفُ ه بالمشرق وطرَ فُ فانتشر طرَ  ،خرج من ظهره من نورٍ 
 ماء وأهل أهل السَّ  هیحمدُ  ،یكون له لوا له ذلك بولدٍ خضراء، فأوَّ  ، ثم عاد شجرة)٢(]باألرض)
 القاسم،أبو  ةوفي الجنَّ  ،أحمدماء وفي السَّ  ،دفهو في األرض محمَّ  ،كذلك ، فكان األمرُ )٣(األرض

 وقوله: ،كنیة أقوالتوفي جواز التسمیة باسمه والتكنیة بكنیته وامتناعهما وجواز التسمیة دون ال
 لما فیه من الفصل بین النعت والمنعوت بالبدل أو ؛سیدنالال  دٍ محمَّ  أي: المبین، نعتُ ب): (المعرَّ 

یحتمل أن (باللسان): وقوله:  ـــــ كما یأتي ــــــ البیانطلق على یُ  :واإلعراب لغةً  ،)٤(عطف البیان
حتمل طق، ویُ من اللكنة والعجز عن النُّ  هلوصُ بالفصاحة خُ  هِ فیكون معنى وصف ،یراد به الجارحة

وقوله:  ،حال فیه فتكون الفصاحة على بابهاراد به األلفاظ من باب إطالق المحل على الیُ  أنْ 
(من غیر وقوله:  ،أي: جمیع ما في قلبه ،ضافة للعموموخاطره واإل أي قلبه :ا في ضمیره)(عمَّ 

 ةِ سو نالمعنى وال مأ ظاهرةِ  غیرَ  وحشیةً  الكلمةِ  كونُ  :ب، والغرابةمتعلق بالمعرَّ  الخ):...غرابة
أي: ما لكم اجتمعتم  )٥()عواقَ نْ افرَ  ةٍ نَّ ي جِ م على ذِ كُ ئكِ أْ كَ تَ ليَّ كَ م عَ أتُ كَ أْ كَ كم تَ ما لاالستعمال، كقوله: (

بها  طقُ على اللسان والنُّ  ثقیلةً  الكلمةِ  والتنافر كونُ  ،قواعلي كاجتماعكم على صاحب جنون تفرَّ 
ا الذي في الحروف فهو وصف في الكلمة ا في الكلمات، فأمَّ ا في الحروف وٕامَّ ، ثم هو إمَّ عسیرٌ 

وأما الذي في الكلمة فكونها ثقیلة بمعنى مرتفعات،  )٦(مستشزراتوجب ثقلها على اللسان نحو: یُ 
 )٧(مع عسر النطق بها كقوله:

 رُ ــبْ قَ  بٍ رْ ــحَ  رِ ْــ بقَ  بَ رْ ــــقُ  َس یْ ولَ           رِ ــــفْ قَ  انٍ كَ ــمَ بِ  بٍ رْ ــــــحَ  رُ ــــــــبْ قَ وَ               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال تعقيد، وال تنافرٍ  بةٍ ا يف ضمريه من غري غراالفصيح عمَّ باللسان ب املعرَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٢٣٥جمهرة اللغة:=:  یة حلمیة ولیست بصریة،ألنها رؤ  ؛) في (أ، ج): لرؤیة (بالتاء) فأثبتنا ما في (ب)١(
 . ٣/١٥٤١سان العرب:، ول٦/٢٣٤٩:الصحاحو 
                .زیادة واجبة من (ب، ج) ](...)[) ٢(
  .١/٥٣الخلفاء ـــــ البن حبان:وأخبار ) =: السیرة النبویة ٣(
واإلتباع بعد القطع ال یجوز لما فیه من الفصل بین النعت والمنعوت ((٢/١٢٤التصریح: في األزهري قال )٤(

 .))بجملة أجنبیة، ولما فیه من الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه
 : توضیح.=ه)١٤٩والعربیة والقراءة، (ت عیسى بن عمر الثقفي، وهو إمام في النحو ینسب هذا القول إلى  )٥(

 .٢/٢٣٨:وبغیة الوعاة ، ٢/٨٣٦:للمرادي ــــ المقاصد والمسالك
   هو:البیت ، و ١/٤٣القیس في دیوانه: قد ذكرها امرؤ، و لثقلها لفظة مستشزرات مما یقبح استعمالها )٦(

 المداَرى في ُمثَّنًى وُمْرَسلِ  ُتِضلُّ         َغداِئُرُه ُمْسَتْشِزراٌت إلى الُعَال              
 ـــ شرح شافیة ابن الحاجبو  ،١/٦٠:لجرجانيل ـــدالئل اإلعجاز := ،من الرجز، مجهول القائل )٧(

 . ١/٩:لقزوینيل ـــ اإلیضاح في علوم البالغةو  ،٤/٤٨٧للرضي:
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۲۲ 

 )١(كقوله: معناه بسهولةٍ  ال یظهرُ  ،داً معقَّ  الكالمِ  كونُ  والتعقیدُ 

 وُه ُیَقاِرُبهْ ــــــِه َحيٌّ َأبُ ـــــو ُأمِّ ــــَأبُ           َوَما ِمْثُلُه ِفي النَّاِس ِإالَّ ُمَملًَّكا            
 ) لقولهعلى اآلل بعد الصالة على النبي ( ]: و٨[ أتى بالصالة(وعلى آله):  :هوقولُ      

 أنْ  اهللا؟ قال: یا رسولَ  اءُ البتر  الصالةُ قالوا: وما هي ، اءر تْ البَ  الةِ الصَّ و  مْ (إیاكُ  علیه السالم:
 ألنَّ  ؛ال من تحرم علیهم الزكاة ،أتقیاء أمته :باآلل هنا ، والمرادُ )٢()آلي دونَ  وا عليَّ تصلُّ 

الدعاء  ألنَّ  ؛حمله على العموم )٣([(فاألولى)] ــــــكما هنا ء ـــــالمقام إذا كان مقام الدعا المشهور أنَّ 
أصله  :)٥(، وقال الكسائيأهلٌ  :أصله ،)٤(وقال سیبویه ،جابة أقربإلى اإلكان  ،مهما كان أعمّ 

 .)٦(والكالم فیه معلوم ،لیْ وَ ل وأُ یْ هَ ر على أُ غّ لكل منهما التصغیر، فقد صُ  ، ویدلُّ لٌ أوَّ 
ف صاحب، مخفَّ  ،حرِ كفَ  ،)٧(+والقصر+ بكسر الحاء )بحِ صَ (: جمع أصحابه)و (وقوله:      

وال جمعًا  ،إذ ال یجمع فاعل على أفعال ،ل تخفیفهبق ــــ بألف بعد الصادــــ ولیس جمعًا لصاحب 
   ه جمع على أفعال بخالف المعتل، فإنَّ العین ال یُ  الصحیحَ  )٨()لعْ فَ ( ألنَّ  ؛ب بسكون الحاءحْ لصَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأصحابه وعلى آله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما مثله في الناس حيٌّ لكنه لیس في دیوانه، وكان حقه أن یقول: زدق، للفر  وهو منسوب من الطویل، البیت )١(

فقال: ما في الناس حي یقارب  ،خال هشام بن عبد الملك البیت وقد مدح الشاعر بهذا ،یقاربه إالَّ أبو أمه أبوه
مل في اللغة الكا =: ،ه، یعني أن جد هشام ألمه هو أبو هذا الممدوحو هشام الذي أبو أمه أب خال هشام إالَّ 

في علوم  اإلیضاحو ، ١/٣٣٠:، والخصائص٣/٤٦٧راج:واألصول في النحو ـــ البن الس، ١/٢٨للمبرد: ـــواألدب 
 .٣/٤١٨ــــ للسیوطي: وأنواعها زهر في علوم اللغةالمو ، ١/١٠:البالغة

 .٢/٤٣٠والزندقة ــــ البن حجر الهیتمي:) =: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل ٢(
 .                           ) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٣(
في الفارسیة  ، ومعنى سیبویه تلمیذ الخلیل بن أحمد الفراهیدي ثمان بن قنبر،أبو بشر، عمرو بن عهو ) ٤(

 ،٩٠:النحویینریخ العلماء وتا ،٦٣لنحویین البصریین ـــ للسیرافي:أخبار ا ه). =:١٨٠توفي سنة ( رائحة التفاح،
 .١/٥١ـــ للذهبي:العبر في خبر من غبرو  ،٣/٤٦٣ووفیات االعیان:

ئمة القراء من أهل الكوفة، ولد بإحدى قراها، المعروف بالكسائي النحوي، أحد أ علي بن حمزة،بو الحسن، أ) ٥(
لعبر في خبر من ا=: . ه)١٨٩ت:( وتنقل في البادیة وسكن بغداد، وهو مؤدب الخلیفة الرشید وابنه األمین،

 .  ٩/٢٧١واألعالم: ،٢/١٦٢وبغیة الوعاة: ،١/٣٠٢:غبر
والمفتاح في  ،١/٩٣القیسي:لمكي مشكل إعراب القرآن ـــ ، و ١/١٠٥سر صناعة اإلعراب ـــ البن جني: ) =:٦(

، وشرح ١١/٣٢ب:لسان العر و  ،٢٣٠الممتع الكبیر في التصریف ـــ البن عصفور:و ، ٩٦الصرف ـــ للجرجاني:
 .١/١٨األشموني:

                             .في (ب، ج) ) +...+ لیس٧(
 .) في (ب، ج)، ألن َفْعالً ٨(
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۲۳ 

 )٣(")(محمد والصحابي كل من اجتمع مؤمنًا ب" ،)٢(بیاتوأ وبیت ،وأثواب )١("ثوبك یهیجمع عل"
* َعَبَس َوَتَولَّىالذي نزل فیه قوله تعالى:  )٤(لیدخل ابن أم مكتوم األعمى ؛سواء رآه أو لم یره
 .)٦(من زیادة: ومات على ذلك وال بدَّ  ،)٥(َأن َجاءُه اْألَْعَمى

ألحق  ه من جملة ماألنَّ  ؛نعت لما قبله مخفوض بالیاء ،: بمعنى أصحاب )أولي(قوله: و     
          :)٧(بجمع المذكر السالم، وفي األلفیة

 .......................                 وَناِعلِّیُ  وعالمونَ  أولو
خلوصه من تنافر  :م، ففصاحة المفردأو في المتكلِّ  ،كالمالأو في  ،ا في المفرد: إمَّ )٨(والفصاحةُ 

م معناهما، ومخالفة القیاس ومخالفة القیاس اللغوي، فالتنافر والغرابة قد تقدَّ  ،الحروف والغرابة
 :)٩(قوله في لِ لَ كاألجْ  ،تكون الكلمة على خالف أمثالها، وخالف ما ثبت عن الواضع أنْ  :اللغوي

 ......................                 لِ لَ األجْ  يِّ لِ هللا العَ  دُ مْ الحَ               
  ومن )١١(ةخلوصه من ضعف التألیف وتنافر الكلم :، وفي الكالم)١٠(باإلدغام األجلّ  :القیاُس     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) في (ب، ج): یجمع على أفعال، نحو: ثوب١(
 .٤٣، والشافیة في علم التصریف ـــ البن الحاجب:٢/١٨١ـــ للعكبري: ) =: اللباب في علل البناء واإلعراب٢(
 .) في (ب، ج): والصحابي كل من اجتمع بالنبي (صلى اهللا علیه وسلم) مؤمنًا به٣(
وهاجر إلى المدینة  ،) عمرو بن قیس بن زائدة بن االصّم، صحابي شجاع، كان ضریر البصر، أسلم بمكة٤(

 = في المدینة قبیل وفاة عمر بن الخطاب. )ه٢٣(مع بالل، توفي سنة  )( ن للرسولؤذِّ بعد وقعة بدر، وكان یُ 
، ٤/٤٩٤البن حجر العسقالني:الصحابة ـــ  اإلصابة في تمییز، و ٣/٢٧٧:: أسد الغابةترجمته في

 . ٥/٨٣واألعالم:
    .٢-١) سورة عبس، اآلیة ٥(
 .٥٨٥:، والكلیات١٣٢عریفات:) =: الت٦(
   ُنوَناَوَأَرُضوَن َشذَّ َوالسِّ       ، وعجزه: ٥) باب المعرب والمبني:٧(
ومنها أفصح اللبن إذا انجلت  ،الظهور والبیان :الفصاحة((، ٥٨:في سر الفصاحة ابن سنان الخفاجيقال  )٨(

 صیحُ الفَ  اللبنُ  الرغوةِ  وتحتَ                      قال الشاعر: ،وفصح فهو فصیح ،رغوته
َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح وفي الكتاب العزیز:  ،حَ شيء إذا وضَ  كلُّ  وأفصحَ  ،هؤ ضو  أإذا بد الصبحُ  أفصحَ  :ویقال

 .١٦٧=: التعریفات: ، و))]٣٤[القصص: نًا َفَأْرِسْلُه َمِعيَ ِمنِّي ِلَسا
 الواحِد الفرِد القدیِم األّوِل.  ، وعجزه:٣٣٧دیوانه: في صدر بیت للشاعر: أبي النجم العجلي من الرجز وهو )٩(
في  اإلیضاحو  ،١/٩٨، والصحاح:١/٢٠٥الخصائص: =: القیاس فیه: (األجّل) باإلدغام، وال مسّوغ لفّكه.) ١٠(

                   .١/٢٦علوم البالغة:
 في (ب، ج): وتنافر الكلمات. )١١(
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   ،برفع غالم فاعل ،ه رجالً غالمُ  بَ رَ نحو: ضَ  ،اإلضمار قبل الذكر :التعقید، فمن ضعف التألیف 
لى التعبیر عن یقتدر بها ع م ملكةٌ كلِّ تَ وفي المُ  ،مارجل مفعول، والتنافر والتعقید تقدَّ  ونصب

مطابقته لمقتضى الحال  الكالم ، ففيفقط : في الكالم والمتكلم)١(والبالغة، المقصود بلفظ فصیح
 ]: ظ٨[ خالي تكلممثاله: إذا كان الم ،هو األمر الداعي للمتكلم :والحال ،مع فصاحة مفرداته

كًا فمطابقة ، وٕان كان شاقائمٌ  الذهن فمطابقة الحال أن تلقي له الكالم من غیر تأكید كقولك: زیدٌ 
(بحسب اإلنكار، فكلما [ ، وٕان كان منكرًا فیجب التأكیدقائمٌ  زیداً  ن تقول: إنَّ أالحال حسن التأكید ب

والجملة  فالتأكید أوًال بإنَّ  )٣(ِإنَّا ِإَلْیُكم مُّْرَسُلونَ ، كقوله تعالى: )٢(]اإلنكار زید في التوكید)زاد 
ْثُلَنالغوا في اإلنكار بقولهم: ااالسمیة، فلما ب بالالم، فقال اهللا  التأكیدُ  یدَ زِ  )٤(َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّ

، )٦(]والالم واسمیة الجملة) )ربنا یعلمـ(د بالقسم المشار له ب(فأكَّ [ )٥(َلُمْرَسُلونَ ِإنَّا ِإَلْیُكْم تعالى: 
الذین جودوا  بمعنى ،: بالواو(والتجوید) ،ي النفس یقتدر بها على كالم بلیغف ملكةوفي المتكلم 

ما ل"والمناسب  ص،الذین تجردوا عن النقائ :بالراء أي :والتجرید ،الحروف في المقال، وفي نسخة
 .)٨(نسخة الواو )٧("قیل

 ،فتبنى على الضم ،عنها لفظاً  فردُ : هي من األسماء الالزمة لإلضافة، وقد ت)وبعدُ (وقوله:      
في االستغناء بها عما بعدها مع ما انضم إلیها  )نعم وبلىــ(الجواب ك فو ا بحر هبنائها شبه ةُ وعلَّ 

ر نیت على حركة لتعذُّ ل به بناؤها، وبُ وهذا أولى ما علَّ  ،)٩(من شبه الحرف في الجمود واالفتقار
في / هاألنَّ  ؛ها حركة ال تعطى لها حالة اإلعرابألنّ  ؛صوص ضمةالسكون، وكانت خُ 

 وتكون ظرف زمان كقولك: جئت بعد  ،أو منصوبة على الظرفیة )نمِ ـ(إما مجرورة ب )١٠(اإلعراب/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البالغة والتجويد، وبعد: الفصاحة و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                    ٤٦والتعریفات: ،٢٣٤الفصاحة:سر  =: )١(
    زیادة واجبة من (ب، ج). ](...)[ )٢(
                             .١٤، اآلیة: ینساسورة ی )٣(
      .١٥، اآلیة: ینساسورة ی )٤(
                             .١٦، اآلیة: ینساسورة ی )٥(
 .من (ب، ج) واجبة زیادة ](...)[ )٦(
   .في (ب، ج): كما قیل )٧(
 أي: المناسب لهذا المقام هو التجوید ال التجرید.                                )٨(
، وشرح ٢٥٨:شرح قطر الندىو  ،٢/٩٠٤واللمحة في شرح الملحة ـــ البن الصائغ: ،٣/٢٨٥الكتاب: ) =:٩(

   .١/٢٥٩شذور الذهب ـــ للجوجري:
 .           ن/.../ من استدراك الناسخ على المت )١٠(
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 حتمل أن تكون في كالم األزهري ظرفَ عمرو، ویُ  دارِ  زید بعدَ  عمرو، وظرف مكان نحو: دارُ  
تكون  حتمل أنْ ویُ  ،إلخ...، فهذاوبعد الزمان الذي ذكرت فیه ما مرَّ  :بأن یكون المعنى ،زمان
بعدها زائدة على توهم  والفاءُ  ،إلخ...فهذا ،كذا )١("فیه تُ كتب"المكان الذي  أي: وبعدَ  ،مكان ظرفَ 

وعوض منها الواو،  )اأمَّ (فحذف  ،ا بعدُ أمَّ  :األصلُ  ،بلزوم ما بعدها لما قبلها، وقیلَ  اً إشعار  )امّ (أ
سواء  ،: اإلشارة إلى ما في الذهن)(فهذا شرحٌ قوله: و ، )٢(هذه مجردة عن معنى التفصیل )اأمَّ (و

 ةها المقصودألنَّ  ؛المشار إلیه هو المعاني ألنَّ  ًا؛كان وضع الخطبة سابقًا على الشرح أو متأخر 
 : أسماء اإلشارة ال یشار بها إالفإن قلتَ ، )٣(المعاني أمور ذهنیة ال خارجة وال یخفى أنَّ  ،بالذات

كانت هذه المعاني ا : لمّ قلتُ  ،واألمور الذهنیة لیست كذلك ،لمشاهد محسوس بحاسة البصر
 ،)٤(ها منزلة المحسوس، قاله بعض المحققینو لنزّ  ،مستحضرة في الذهن استحضارًا تاماً 

 :وقوله، مخصوصةٍ  ]: و٩[ ًا باعتبار داللتها على معانٍ خاصَّ  ألفاظ مرتبة ترتیباً  ):الشرح(و
 موجز ه یأتي بلفظألنّ  ــــــ رحمه اهللا ــــــ المعاني، وهو كما قال رم كثیرُ الجُ  صغیرُ  :أي )(لطیفٌ 

صفة  ،: متعلق بمحذوف(أللفاظ اآلجرومیة)وقوله:  ـــ كما یأتي ـــ كثیرة یستفاد منه معانٍ و 
 وٕانألّنه  ؛)شرحـ(ال یتعلق بو  ،ع على ألفاظ اآلجرومیةو موض أي: )على(، والالم بمعنى )شرح(

ا من إمَّ " ،وٕاضافة األلفاظ إلى اآلجرومیة )،الفعلو  نْ أـ(ل ناآل كان مصدرًا في األصل، فال ینحلُّ 
األلفاظ التي  :أي ،ها للبیانأي: األلفاظ المسماة باآلجرومیة، أو أنّ  )٥("سمإلى اال ىمسمَّ إضافة ال

مؤلفها  إلى المعاني، واآلجرومیة منسوبةٌ  حشرح األلفاظ شر  یلزم من هي اآلجرومیة، وعلى كلٍّ 
یحذف صدره  ،كما هنا )ابن أب أوـ(اإلضافي المبدوء ب بسب للمركَّ ه إذا نُ ألنّ  ؛ابن آجروم

 :)٦(في األلفیةو  ،وینسب إلى عجزه
 اــمَ ـــمَّ انٍ  تَ ثَ ـِــلًا وَ ـــجَ زْ ــمَ  بَ ـــــــــُركِّ         ما رِ دْ صَ ٍة وَ لَ مْ جُ  رِ دْ ــصَ لِ  بْ ـانسُ وَ               

 .............................        ابْ  وَ نٍ أَ ــــابْ وءًة بِ دُ ــــبْ ًة مَ ــــــافَ إضَ               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهذا شرح لطيف أللفاظ اآلجرومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): كتب فیه١(
المیة األفعال ـــ فتح المتعال على القصیدة المسماة بو ، ١٤٤األزهیة في علم الحروف ـــ للهروي:=:  )٢(
 .٤/٥١١:لعباس حسن ـــــ ، والنحو الوافي١٧٩لرائقي:ل
 .: خارجیة(ب، ج) ) في٣(
 .٥، وحاشیة أبي النجا:/ظ٨، اللوحة:جرومیةاآل الدرة الشنوانیة في شرحتعلیق ) =: ٤(
ه أراد إضافة المسمى ألنَّ  لى المسمى، وما في (أ) هو الصحیح؛في (ب، ج): إما من إضافة االسم إ )٥(

 باآلجرومیة إلى االسم وهو الشرح.
 .ي َوَجبْ الثانِ بِ  ریفُ عْ التَّ  هُ الَ مَ  وْ َأ، وعجز البیت الثاني هو:  ٥٨باب النسب: )٦(
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د الصنهاجي، المعروف بابن آجروم و بن داو  بن محمد محمد ،أبو عبد اهللا ها هو اإلمامُ ومؤلفُ 
جروم بهمزة غیر ممدودة، ومعنى آجروم بلغة أبهمزة ممدودة وضم الجیم، ووجد بخط المؤلف 

اهللا جعل  ك على صالحه أنَّ البربر: الفقیر الصوفي، وكان إمامًا جلیًال حافظًا متقنًا صالحًا، ویدلُّ 
له  ، فیحصلُ ما یقرأ بعد القرآن العظیم هذه المقدمةَ  لَ الناس أوَّ  فصار غالبُ  ،اإلقبال على كتابه
له تآلیف وأشیاخ منهم: أبو و  ،الكعبة الشریفة فها تجاهَ وقد ألَّ  )١(](ال)[ ة، وكیفالنفع في أقرب مدَّ 

في السنة التي توفي فیها ابن مالك،  ،بمدینة فاس )ئةاثنتین وسبعین وستم(ولد سنة  ،)٢(انحیَّ 
 في السنة   )ئةوعشرین وسبعم ثالثٍ (وتوفي یوم االثنین بعد الزوال لعشر بقیت من صفر سنة 

، ویعرف اآلن بباب )٤(جدید، فعمره إحدى وخمسون سنة، ودفن بباب ال)٣(فةرَ التي ولد فیها ابن عَ 
ه على و ، وفیما زاد)٦(التعبیر كقوله بالخفض ، وكان كثیرًا ما یتبع الكوفیین في)٥(الحمراء بفاس
 (في أصول علم وقوله:  ،كان اهللا للجمیع ،)٧(عندهم ، فإنها ال تجزم إالَّ  )كیفماـ(البصریین ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يف أصول علم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ج) زیادة یقتضیها السیاق من (ب، ](...)[ )١(
ترجمته  = ه).٧٤٥ت:( محمد بن یوسف بن علي بن حیان األندلسي الجیاني الغرناطي، ،أثیر الدینهو ) ٢(

، وطبقات ١/٢٨٠وبغیة الوعاة:، ١/٤٧:ـــــ البن حجر العسقالني نة في أعیان المئة الثامنةالدرر الكام في:
 .٢٨٢ـــ٢/٢٧٩:ــــ للشوكاني القرن السابعمن بعد البدر الطالع بمحاسن و ، ٢/٢٨٧:المفسرین ـــ للداوودي

أبو عبد اهللا، محمد بن محمد بن عرفة، الَوْرَغمي، نسبة إلى (ورغمة) وهي قریة من قرى أفریقیا، وكان إمام  )٣(
الدیباج المذّهب في معرفة أعیان علماء =: ترجمته في:  ،)ه ٨٠٣ت:(عالمها وخطیبها في عصره، تونس و 

الضوء الالمع و  ،٥:عرفة ـــ ألبي عبد اهللا الرصاع ، وشرح حدود ابن٢/٣٣١الدین الیعمري:المذهب لبرهان ـــــ 
ه أن كتب التراجم التي رجعنا إلیها لم تذكر. و ٧/٤٣، واألعالم:١/٢٢٩وبغیة الوعاة: ،٩/٢٤٠:ألهل القرن التاسع

    ابن عرفة.  والدةبن آجروم لم توافق سنة ، كما زعم ابن الحاج، أي أن وفاة ا)ه٧٢٣( ولد سنة
 في (ب، ج): بباب الجیزیین.  )٤(
حه، لكن السیوطي في بغیة هكذا قال ابن الحاج والحالوي شارح اآلجرومیة من قبله، ولم نطلع على شر ) ٥(

الجرومیة  في شرحه للجرومیة: وكان مولد مؤلف ]ه٨٨٣ت: [قال الحالوي ((، قال ما نصه: ١/٢٣٩الوعاة:
سبعین وِستِماَئة، َوَكاَنت َوَفاته سنة َثَالث َوعْشرین َوَسْبعمائة ِفي شهر صفر اْلَخْیر، َودفن َداخل َباب َعام اْثَنَتْیِن وَ 

ن ، أما اآلخرون الذین ترجموا البن آجروم فیذكرون أنه ُدفن في باب الجیزیی))اْلَجِدید ِبَمِدیَنة فاس ِبِبَالد اْلمغرب
جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدینة فاس ــــ البن القاضي =:  الذي یسمى حالیًا بباب الحمراء،

، والجوهر المنظوم في ختم ٢/١٢٧:العلماء بفاس سلوة األنفاس وحادثة األكیاس بمن أقبر منو  ،٢٢٢المكناسي:
 .  ٢:ابن آجروم مقدمة

 .٩٠زي:) ویقابله في اصطالح البصریین الجر، =: المصطلح النحوي ـــ لعوض حمد القو ٦(
 .٢/٥٢٩إلنصاف:یین والكوفیین، =: ا) من المسائل الخالفیة بین البصر ٧(
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في  أي: حال كون األلفاظ موضوعةً  ،: متعلق بمحذوف، حال من ألفاظ اآلجرومیةالعربیة)
ذلك ال  ألنّ  ؛ه ذكر في هذه المقدمة جمیع أصول علم العربیةأصول علم العربیة، ولیس المراد أنَّ 

والجنس یصدق  ،علم العربیة لصغر هذه المقدمة جدًا، بل المراد في جنس أصول هنا؛ یمكن
 :المبتدئ : اعلم أنَّ (ینتفع به المبتدئ)وقوله: ، ألصولها ةتابع وفروع علم العربیة ،بالقلیل والكثیر

أحاط بجملة من الفن،  ]: ظ٩[ نمَ  :والمتوسط ،ع في الفن ولم یستقل بتصویر المسائلن شرَ مَ 
من أحاط بغالب الفن  :هيتوالمن ،واستقل بتصویر المسائل، ولم یقدر على إقامة الدلیل

ه ألنَّ  ؛على إقامة الدلیل، ولما كان نفع هذا الشرح للمبتدئ أعمَّ  رواستحضر غالب مسائله وقدِ 
إلیه وال یحتاج (لغیره أیضًا، ولذا قال:  فهو نافع ه به، وٕاالَّ خصَّ  ،ینقله من الجهل إلى العلم

فالمنتهي قد  ه قال ذلك هضمًا لنفسه، وٕاالَّ وال ینتفع به المنتهي، ویحتمل أنَّ  :، ولم یقل)المنتهي
 ؛ا بتذكر مسألة أو مراجعة أو استفادة فائدة لم تكن في غیره من الكتب المطوالتیحتاج إلیه إمَّ 

 ،ه منتٍه بالنسبة لما أتقنهألنَّ  ؛ه قد یوجد في النهر ما ال یوجد في البحر، ولم یذكر المتوسطألنَّ 
ق ذلك على مشیئة اهللا تبركًا وامتثاًال لقوله تعالى: مبتٍد بالنسبة لما لم یتقنه، فهو داخل فیهما، وعلَّ 

 ًَیَشاَء اللَّهُ  ِإالَّ َأنْ * َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغدا)أي وضعته (عملته)وقوله:  ،)١ :
 )٢("صغیراً "ه بین كونِ  ال فرقَ  ،صغیر، والمراد به المبتدئ : جمعُ )غار في الفنِّ (للصِّ وقوله:  ،وألفته

 نَّ أه نكتتو  ،علیه من عطف خاص على عام )األطفال( وعطفُ  )،في الفن( :ولذا زاد ؛أو كبیراً 
: للممارسین)(ال وقوله:  ،)٣(من عطف المرادف :من یقرأ هذه المقدمة هم األطفال، وقیل غالبَ 
 :)أل( :لعلم)في ا(وقوله:  ،على العمل دَ وتردَّ  رَ إذا تكرَّ  مارس، اسم فاعل من مارَس مجمع 
حول فُ ن مِ (وقوله:  ،والمعهود علم النحو، وأظهر في موضع اإلضمار زیادة في البیان ،للعهد

 الجملَ  للضراب إالَّ  ال تعدُّ  للضراب، والعربُ  وهو من اإلبل المعدّ  ،لحْ جمع فَ  :فحول: جال)الرِّ 
المشبه للمشبه  وٕاضافة فحول للرجال من إضافة ،ةالهمَّ  راى به هنا عن كبد األصیل، وكنّ الجیّ 

 لي كان السبب الحامل :أي ،(حملني علیه)وقوله: ، حولالرجال الذین هم كالفُ  :به، واألصل
لتلقیه  هذا الزمان؛ في مالمعظَّ  :: أيالوقت) (شیخُ وقوله:  ،هلعلى وضع هذا الشرح بحاله ومقا

 اتطریق الساد :: مراده بها(والطریقة)وقوله:  ،ف ظاهرًا وباطناً ن ربه، المتصرِّ عاألسرار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال حيتاج إليه املنتهي، عملته للصغار يف الفن واألطفال ال هللا تعاىل ـــ العربية، ينتفع به املبتدي ـــ إن شاء ا
   محلين عليه شيخ الوقت والطريقة،  للممارسني للعلم من فحول الرجال،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   .     ٢٤ـــ٢٣) سورة الكهف: اآلیتان: ١(
 .ج): صغیرًا <في السن> ) في (ب،٢(
 .٦) =: حاشیة أبي النجا:٣(
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مصدر سلك، أي:  :، والسلوك)٢("طریقاسم  :معدن" (ومعدن السلوك)وقوله: ، )١(الصوفیة 
: هي أن یودعه اهللا نورًا (والحقیقة)وقوله: ، إلى اهللا تعالى )٣(طریق السلوك التي توصل المریدو 

 أنَّ  إلى إشارةً  ،إلخ...ما قال: حملني علیهوالحاضر والغائب، وٕانَّ  ،عنده الظاهر والباطنیستوي 
شار إلیهم من علماء ب من یُ ل، وكذلك غا)٤(ة هذا الوليبما فتح علیه بسبب صحاهللا تعالى إنَّ 

 ، كابن النحاس)٦(نـبسبب صحبة ولي من علماء الباط )٥("حصل نفعه والنفع بهی إنما" الظاهر

     بصحبة أبي الحسن  )٧(السالمالدین بن عبد  وكعز ]: و١٠[المرسي،  ي العباســــبسبب أب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ومعدن السلوك واحلقيقة، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو علم یعرف به كیفیة السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفیة البواطن من الرذائل،  :التصوف(() و١(

ق التصوف ـــ أحمد معراج التشوف إلى حقائ ))وتحلیتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة
 .٩٣، ونور التحقیق ـــ حامد صقر:٢: قواعد التصوف ـــ أحمد زروق:و= ،٤بن عجیبة الحسني:

 ) في (ب، ج): المراد بالمعدن هنا الطریق.                 ٢(
ُهَو الَِّذي َقْد َشَرَع ِفي السَّْیِر ِإَلى اللَِّه، َوُهَو َفْوَق اْلَعاِبِد َوُدوَن اْلَواِصِل، َوَهَذا ((: الصوفیة اْلُمِریُد ِفي اْصِطَالحِ  )٣(

َراَدُة َال ُتَفاِرُق اْلَعْبَد َما َداَم اْصِطَالٌح ِبَحْسِب َحاِل السَّاِلِكیَن،  َوإِالَّ َفاْلَعاِبُد ُمِریٌد، َوالسَّاِلُك ُمِریٌد، َواْلَواِصُل ُمِریٌد، َفاإلِْ
=: ، و٣/٢٠٥مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین ـــ البن قّیم الجوزیة: ،))َتْحَت ُحْكِم اْلُعُبوِدیَّةِ 

ودراسات في التصوف ـــ إلحسان إلهي  ،١٣٩تصوف ـــ ألبي بكر الكالباذي:ال ف لمذهب أهلالتعرُّ 
 .١٠١الباكستاني:

هو دون و ، اختصه اهللا بعنایته وتوفیقه واصطفاه من بین عبیده الذي الناصر والمحب لدین اهللا، هو :الولي) ٤(
لذلك فالولي لیس  ارتقى في مراتب الوالیة،األنبیاء في المرتبة والمنزلة، إذ ال أحد یصل إلى رتبة األنبیاء مهما 

والمقصد االسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى ـــ  ،٧٤=: التعرف لمذهب أهل التصوف: بمعصوم من الخطأ،
 . ٣٩ولطائف المنن ـــ البن عطاء اهللا السكندري: ،١٦٣وأصول الدین ــــ للغزنوي: ،١٣٠للطوسي:

 .بهم ) في (ب، ج): إنما حصل نفعهم والنفع٥(
ب عالى وحكمة من حكمته یقذفه في قلسر من أسرار اهللا ت القلب، وهو یسمى بعلم علم الباطن عند الصوفیة )٦(

، علم الظاهرب غالة المتصوفة سموا: علم الشریعة الذي یشتمل على تفصیل أحكام الجوامعو  ،من یشاء من عباده
، ٢/٢٤=: مدارج السالكین: ،وسموا علم هواجس النفس: علم الباطن وهو العلم الذي یتأتي للعامة من المسلمین،

  .٥٩ودراسات في التصوف:
الشیخ عز الدین بن عبد السالم بن عبد العزیز بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي أبو ) هو ٧(

واآلمدي، وكان  ه)، وأخذ العلم عن فخر الدین بن عساكر٥٧٧، ولد في دمشق سنة (شیخ اإلسالم ،محمد
وفوات  ،٧٧لطائف المنن: =: ترجمته في: ،)ه ٦٦٠(ألبي حسن الشاذلي، توفي في القاهرة سنة  مصاحباً 
الكواكب الدریة في و  ،١/٣٠٤في تاریخ مصر والقاهرة ــــ للسیوطي: حسن المحاضرةو  ،٢٨٨-١/٢٨٧الوفیات:

 .٢/١١٠صوفیة ــــ لعبد الرؤوف المناوي:تراجم السادة ال
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فال خصوصیة  ال بالدلیل والبرهان، وٕاالَّ  ،والعیان )٢("بالكشف": (العارف بربه)وقوله: ، )١(اذليالش
م نفسه تبعًا وقدّ  )علىـ(اه بن أعاد معنى أفاض، فلذلك عدّ : ضمّ (وأعاد علي)قوله: و  ،له بذلك

من إضافة الصفة : (من صالح دعواته)وقوله: ، )٣(َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ لقوله تعالى: 
: یصح فتح الهمزة على تقدیر الم ه)(إنَّ وقوله:  ،)٤("اتالصالح"من دعواته  :أي ،للموصوف

ولم تسأله من +، )٦("هذا من اهللا سألتَ  مَ لِ  كأنه قیل له:"ویصح كسرها على االستئناف،  ،)٥(العلة
 .، ومعنى (جدیر): حقیق)٨(])(إّنه[فأجاب:  )٧(+؟شیخك
المصنف  فید أنَّ لیُ  ؛بالبسملة ویكتبها بالحمرة )جدیر(ثم كان ینبغي لألزهري أن یأتي بعد       

وحاشا  ،واحد غیرُ المصنف ابتدأ بها؟ قلت: ذكر ذلك  : من أین لك أنَّ فإن قلتَ ، ابتدأ بها
 واهللا أعلم. ،اكتفاًء بالبسملة وأ ،ف الخطبة اختصاراً ، وحذف المصنِّ )٩(من هذا المصنف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعاد عليَّ وعلى املسلمني العلي، سيدي الشيخ عباس األزهري، نفعين اهللا بربكاته، سيدي وموالي العارف بربه 

 .من صاحل دعواته، إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، من ذریة محمدالشاذلیةالطریقة  شیخوهو  ) أبو الحسن علي بن عبد القادر السید الشریف، من المتصوفة،١(

بلدة بالقرب من تونس، وٕالیها انتسب، نشأ ببلده فاشتغل بالعلوم الشرعیة  سن الشاذلي، نسبة إلى شاذلة،بن الح
 ،حتى أتقنها، وصار یناظر فیها مع كونه ضریرًا، ثم قدم إلى االسكندریة، وتبعه الشیخ عزالدین بن عبد السالم

لطائف : ترجمته في = ،)ه٦٥٦(توفي بصحراء عیذاب في طریقه إلى الحج سنة ولم یكن یخالف له أمرًا، 
   ، ٢/١٢٦:في تراجم السادة الصوفیة الكواكب الدریةو  ،١/٥٢٠:حسن المحاضرة، و ٧٥المنن:

 .٧/١٣٧، ومعجم المؤلفین:٤/٣٠٥واألعالم:
 ) في (ب، ج): <أي>: بالكشف.                              ٢(
                                  .٢٨) سورة نوح: اآلیة: ٣(
         .الصالحة ) في (ب، ج):٤(
هذه الالم هي ناصبة لما تدخل علیه من األفعال بإضمار و والم المآل،  ،والم الصیرورة ،وتسمى الم العاقبة )٥(

، ١١٩=: الالمات ـــ للزجاجي: )،٨(القصص: ُكوَن َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزناً َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلیَ ، نحو قوله تعالى: أنْ 
 .٩٨، والجنى الداني ـــ للمرادي:٢٢ومنازل الحروف ـــ للرماني:

 ؟سؤالك مقصورًا علیه تعالى جعلتَ  مَ ) في (ب، ج): كأنه قیل له: لِ ٦(
 .) (+...+) لیس في (ب، ج)٧(
 .من (ب، ج) واجبة زیادة ](...)[) ٨(
 .) في (ب، ج): وحاشا المصنف من عدم ذكرها٩(
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 ،به یقع التفاهم والتخاطب، فهو المقصود بالذات ألنّ  ؛م: بدأ بالكالم على الكال}الكالم{      
ها مفردة ألنّ  ؛ف الكالمالكلمة ثم یعرِّ  لىم عه أن یتكلَّ كان من حقِّ  :)١(وبه یجاب عن قول بعضهم

 وأعبارة عن القول،  :)٢(الكالم لغةً  ب، ثم إنَّ ب، ومعرفة المفرد سابقة على معرفة المركَّ وهو مركَّ 
بكسر  ،الموهو مشتق من الكِ  صنف،إلیه الم )٣(فیًا به، وفي عرف النحاة ما أشارتكان مكما 

 :)٤(قوله الجراحات الكاف وهي الجراحات، ومن إطالق الكالم على
 المُ ـــكِ  اـــا فیهــهفونَ ـــجُ  كأنَّ                  ال تنامُ  ما لعینیكَ  )٥(+أِجدََّك+            

في النفس، فإن كان  رُ الم یؤثِّ الجراحات تؤثر في الجسد، والكَ  ألنَّ  ؛ووجه اشتقاقه منه ظاهر
مكن برؤه، ی )٦(أثر الجرح ألنَّ  ؛حزنًا، بل تأثیر الكالم أقوى رَ سرورًا، وٕان كان قبیحًا أثَّ  رَ حسنًا أثَّ 

            :)٧(ولذا قیل ،وأثر الكالم ال یمكن برؤه
 انُ ـَرَح اللِّســـَوَال َیْلتاُم َما جَ                 اٌم ــا الِتئـناِن َلهــاُت السِّ ــِجراح             

(في اصطالح قول األزهري: ، )٨(شیئاً  بة التي ال تنبتُ لْ الصَّ  األرُض  :بضم الكاف ،والُكالم
: فیه إتیان فإن قلتَ ، في الحالة الراهنة حال من الكالم الواقع مبتدأً  ،: متعلق بمحذوفالنحویین)

  في الحقیقة مضاف محذوف : المبتدأقلتُ  ،)٩(ه ال یجوزومذهب الجمهور أنَّ  ،ن المبتدأمالحال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف اصطالح النحويني {الكالم}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/ظ، وحاشیة أبي النجا:١٠:اللوحة، الدرة الشنوانیةتعلیق ) =: ١(
                      .١/١٥:التوضیح والتصریح بمضمون ،١١٥:ـــ للفیروز آبادي القاموس المحیط =: )٢(
 .في (ب، ج): <هو> ما أشار )٣(
من الوافر، وینسب للصحابي الجلیل أبي بكر الصدیق، رضي اهللا عنه، وهو مطلع قصیدة طویلة في رثاء  )٤(

نشوان بن ل ـــ شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومو ، ١/٤٦٨:لفارابيل ــــــ دیوان األدبمعجم =:  )،النبي (
 .١٣ـــ ألحمد سكیرج: في شرح نظم ابن كیران في البیان نظم الجمانو ، ٢/٩٢٣:سعید الحمیرى الیمني

                                              .+...+ لیست في (ب، ج) )٥(
 .في (ب، ج): الجراح )٦(
ألبي  ـــ اللطائف والظرائف من الوافر، وهو من الشواهد الشعریة المشهورة، لكنه غیر منسوب لقائل. =: )٧(

ــــ ، والسحر الحالل في الحكم واألمثال ٣٣/٣٧٣العروس من جواهر القاموس:تاج و  ١/١٠٤منصور الثعالبي:
 .١/١٩٠السَّراج: محمد عليــــ لالنحوو ، واللباب في قواعد اللغة وآالت األدب ١/١٠٦البن مصطفى الهاشمي:

 مادة (كلم) ،١١١٥القاموس المحیط:و  ،٢/٩٨١:جمهرة اللغة =: )٨(
 مذهب جمهور النحویین امتناع إتیان الحال من المبتدأ، وأجازه سیبویه، وشاهده قول الشاعر:  )٩(

  ُشحوٌب وٕاْن َتستشِهِدى العیَن تشهدِ             وبالِجْسم ِمنِّي َبیِّنًا لو علْمِته                   
الشافیة ـــ البن  ، وشرح الكافیة٢/١٢٣=: الكتاب: (شحوب)،ل مقدم من المبتدأ المؤخر فــ(بّینًا) عنده حا 

   .٢/٢٦٠، وحاشیة الصبان:٢/٢٥٧:على ألفیة ابن مالك عقیل، وشرح ابن ٢/٧٣٨مالك:

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۳۱ 

فیه إتیان الحال  همقامه، غایته أنَّ  تفسیر الكالم، ثم حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه :تقدیره
 ]: ظ١٠[ :)١(، وفي األلفیةهنا موجودٌ  والمسوغ ،غمن المضاف إلیه وهو جائز، مع وجود المسوِّ 

 ى اْلُمَضاُف َعَمَلهْ ِإالَّ ِإَذا اْقَتضَ               َوَال ُتِجْز َحاًال ِمَن اْلُمَضاِف َلهْ           
ه مصدر ألنّ  ؛وهو یقتضي العمل في الحال ،المقدر )تفسیر(والمضاف هنا هو  ،أي: في الحال 

إلى  ...إلخ،وأشار بقوله: في اصطالح )٣(اً َمْرِجُعُكْم َجِمیعَ  ِإَلى اهللاِ  )٢(](قوله تعالى)[ على حد
أو للعهد الذهني، فاألصل على  ،فًا عن مضاف إلیهتكون خلَ  ا أنْ إمَّ  :في الكالم )أل( أنَّ 

ثم حذف  ــــــ والمصنف منهمــــــ  أي: معشر النحویین أو كالم النحاة ،كالمنا :االحتمال األول
 ،ود في األذهان وهو كالم النحویینالكالم المعه :، وعلى الثاني)أل(المضاف إلیه وعوض منه 

ما هو لكالم إنَّ  التي في الكالم، ویكون الحدُّ  )٥(")أل(ن م"م خارجًا جَ فیكون كالم العَ  ،)٤(قال بعٌض 
بناًء على ما هو / ،للحقیقة(أل)  وقیل: إنَّ  ـــــ كما یأتيــــ د صْ ر الوضع حینئذ بالقَ ویفسَّ  ،العرب

 :)٧(لغةً  واالصطالحُ ، )٦(/الداخلة على المحدود هي للحقیقة )أل(المختار عند المناطقة من أن 
ف رِ ق انصُ طلِ بینهم متى أُ  معهود طائفة معهودة على أمر مطلق االتفاق، وفي االصطالح اتفاقُ 

 إلیه. 
 ،)١٠(هُ تْ مَ إذا رَ  الدقیقَ  )٩("حىالرَّ " تِ ظَ فَ في األصل مصدر لقولك: لَ  )٨(](اللفظ)[: }هو اللفظ{      

  فإنْ  ،هأي: مخلوقُ  )١١(َهَذا َخْلُق اللَّهِ كقوله تعالى:  ،به الملفوظ :والمراد به اسم المفعول أي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {هو اللفظ}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤) باب الحال:١(
                      .من (ب، ج)واجبة زیادة  ](...)[) ٢(
 .٤٨) سورة المائدة، اآلیة: ٣(
 .٧) =: حاشیة أبي النجا:٤(
                        .) في (ب، ج): عن (أل)٥(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٦(
 .١٢٩، والكلیات:٢٨، والتعریفات:٦/٣٨١٦) =: شمس العلوم:٧(
      .زیادة یقتضیها السیاق من (ب، ج) ](...)[) ٨(
أصل األلف فیه یاء، وهي مؤنثة وتثنیتها: رحیان، =:  ، والصواب ما أثبتناه؛ ألنَّ "الرحا") في (ب، ج): ٩(

 .١٤/٣١٢، ولسان العرب:٦/٢٣٥٣الصحاح:
،           ٣/١١٧٩:الصحاح ،))ُلفاَظةٌ  يء: رمیته، وذلك الشه لفظاً ألفظُ  فميمن  يءَ الش لفظتُ (() یقال: ١٠(
 .١/٦٩٨القاموس المحیط:=: و
 .١١) سورة لقمان، اآلیة: ١١(
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: صار اللفظ صان التعاریف عنه، قلتُ وهو مما تُ  ،اللفظ وٕارادة الملفوظ به مجاز : إطالقُ قلتَ 
  ،مبتدأ ثان ):هو(قول المصنف  لملفوظ به، ثمَّ ل طلق ال ینصرف إالَّ رفیة بحیث إذا أُ حقیقة عُ 

ال قصر  ،على اللفظ ــــــ في اصطالح النحویین ــــــ اللفظ وما بعده، والمراد قصر الكالم :خبره
: الصوت) :(أيوقوله:  ،وللَكِلم لفظ ،وللكلمة لفظ ،ه یقال: للكالم لفظألنَّ  ؛اللفظ على الكالم

كغالب أصوات  ،ع، اعتمد على بعض حروف المعجم أو لم یعتمد علیهسمَ ما یُ  :لغةً  وتُ لصَّ ا
وت المشتمل على بعض الحروف على الصَّ  الحیوانات، ثم اختلفوا فقیل: اللفظ ال یطلق إالَّ 

 اشتمل على ،مطلقاً  وتُ الصَّ : اللفظ ،، وقیل)٢(عًا للبیضاويبْ تِ  )١(وهو الذي في األزهري ،الهجائیة
 ،األلف أوًال والیاء آخراً  كونُ : )الیاء ها األلف وآخرهالُ (التي أوَّ وقوله:  ،)٣(بعض الحروف أم ال

اي، إلى الزَّ  )٥(+من األلف+ فقوا على ترتیبهاالمغاربة والمشارقة، كما اتَّ  )٤("ى ذلكاتفق عل"
 واختلفوا في ترتیب ما بعد ذلك.

ر ، أو مقدَّ )قام زیدـــ(إما ملفوظ بهما ك :: الكلمتان(من كلمتین): قول األزهري: ب}{المركَّ     
 فذهبَ  :من محذوف مع عامله تقدیره : حالٌ (فصاعدًا)وقوله:  ،)مْ واستقِ  مْ قُ ( :فيهما كما احدإ

 ، وانظر على أي شيء معطوفواأكثر من كلمتین كذا قال :أي ،صاعداً  ،بأي: المركَّ  ،)٦(+هو+
 بفأكثر إلى أخرى، وأنواعه ثالثة: مركَّ  كلمةٍ  ]: و١١[ ضمُّ  :)٧(التركیبَ  ر، ثم إنّ هذا الفعل المقدَّ 

 في كون كلٍّ  ،كلمتین نزلت الثانیة منهما منزلة التنوین كلُّ  :وٕاسنادي، فاألول ،ومزجي ،إضافي
كلمتین  كلُّ  :، والثانيزیدٍ  كقولك: غالمُ  ،على انفصال الكلمة من التنوین والمضاف إلیه یدلُّ 

 في كون آخر الكلمة التي قبلها یجب فتحه إذا لم یكن  ،نزلت الثانیة منهما منزلة تاء التأنیث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو الذي تركب  {المركب}أي: الصوت املشتمل على بعض احلروف اهلجائية اليت أوهلا األلف وآخرها الياء، 
 من كلمتني فصاعداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٥:التصریحو  ،٤٣٥:م النحو ـــ لألّبديالحدود في عل) =: ١(
) عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي البیضاوي، قاض ومفسر وعّالمة، ولد بمدینة البیضاء بفارس ٢(

. =: )ه٦٨٥(قرب شیراز، ووّلى قضاء شیراز مدة، ثم صرف عن القضاء، فرحل إلى تبریز وتوفي فیها سنة 
  ورأیه في: ،٥/٣٩٢شذرات الذهب:، و ١/٢٤٨:ـــ للداووديطبقات المفسرین و  ،٢/٥٠بغیة الوعاة: ي:ترجمته ف

 .٤/٢٣٥أنوار التنزیل وأسرار التأویل:المسمى بـــ  هتفسیر 
 .٧٨:دقیقة، والحدود األنیقة والتعریفات ال١٩٢) =: التعریفات:٣(
 ) في (ب، ج): اتفق علیه.                                        ٤(
 في (ب، ج). ) +...+ لیس٥(
 في (ب، ج).                                      ) +...+ لیس٦(
 .١/٧٦القاموس المحیط:و ، ٤١٦واللسان: ،١٣٩الصحاح: ) =:٧(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۳۳ 

 إحداهما سندتْ كلمتین أُ  كلُّ  :، والثالث)١(برَ كَ ها تسّكن نحو: معدیْ فإنّ  إن كان یاءً فك، بَ لَ عْ یاء، كبَ 
 .)٢(إلى األخرى

(فائدة وقوله:  ،)٣(ا لآللةوٕامَّ  ،ا للسببیة: باؤه إمَّ (باإلسناد) :: قول األزهري{المفید}      
 إلخراج نحو: غالم زید، فإنه یستفاد منه أنَّ  ؛منها : هذه الزیادة ال بدَّ : فإن قلتَ إلخ)...یحسن

   لم تكن مرادةً  حسن السكوت علیها، ثم إنْ ب مفید، لكن تلك الفائدة ال یُ فهو لفظ مركَّ  ،لزید غالماً 
 : بل هي مرادةٌ قلتُ  ،وال قرینة هنا ،من قرینة له فال بدَّ  للمصنف فتعریفه فاسد، وٕان كانت مرادةً 

ال ینصرف  المفید با أطلق المركَّ ممه :قولنكل في القرینة على ظهور المعنى، أو اتَّ  هنَّ له، ولك
 ،هما :سامع، وقیلال :: وقیلإلخ)...(یحسن سكوت المتكلموقوله:  ،األزهري لما قال عندهم إالَّ 

 :)٤(وٕالى األقوال الثالثة أشار من قال
 مابل هُ  وقیلَ  عٌ مسا ما                  وقیلَ ن تكلَّ مَ  نا سكوتُ وقصدُ            

حسن من السامع أیضًا في الظاهر تبعًا للقول م، وٕان كان یُ بالمتكلِّ  األزهري السكوتَ  وخصَّ 
انتظارًا  :أي ،(منتظرًا)وقوله:  ،لیس بمتكلم حتى یحسن السكوت منه السامع األول، ووجهه أنَّ 

احترازًا من انتظار المفعول والحال في بعض المواضع،  ،فاعله، والمبتدأ خبره تامًا بأن أخذ الفعلُ 
                                                            ه ناقص، وكذلك انتظار فهم المعنى بعد ذكر الجملة. ألنَّ  ؛فال یضرُّ 
وسیأتي الكالم فیه  ــــ المنسوب لواضع لغة العرب :يأ ،)العربي( :: قول األزهري}بالوضع      {

 لوضع اللفظي عربیًا أو غیره، ولو أرادلتفسیر ال: هذا إلخ)...اللفظ لُ عْ (وهو جَ وقوله:  ــــ بعدُ 
 لداللته على المعنى، العرب اللفظَ  لغةِ  واضعِ  نُ یتفسیر الوضع العربي بخصوصه لقال: هو تعی

  هو اللفظ الوارد من  :ه: المشبَّ (كما قال بعضهم)وقوله:  ،على الذات )٥("لیدلَّ " ؛وذلك كوضع زید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {بالوضع}باإلسناد فائدة حيسن سكوت املتكلم عليها حبيث ال يصري السامع منتظرًا لشيء آخر  {المفيد}
   كما قال بعضهم،   العريب: وهو جعل اللفظ دليًال على املعىن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أنَّ (معدیكرب) فیه ثالثة أقاویل: یقول بعضهم: معدیكرٍب على ((، ٤/٣١) قال المبرِّد في المقتضب:١(

اإلضافة، ویجعل بعضهم كرب اسمًا مؤنثًا فال ُیجریه، فیقول: هذا معدیكرَب یافتى، ویجعله بعضهم اسمًا واحدًا، 
 ))فیقول: معدیكرُب، فاعلم

من لسان العرب  وزیٌد قائٌم. =: ارتشاف الضرب) سواء كان المسند اسمًا أم فعًال، مثل: تأّبط شرًا وبَرَق نحُره، ٢(
 .١/١٣٣شموني:أل، وشرح ا١/١٢٤:ـــ البن هشام ، أوضح المسالك١/٤٤٩:دلسيـــ ألبي حیان األن

 .نحو: كتبت بالقلم، وضربت بالسیف، فلذا تسمى باء اآللة ،على آلة الفعل التي تدخلالستعانة ) هي باء ا٣(
 .٢/١٢:على شرح ابن عقیل لأللفیة ، وحاشیة الخضري٣/٣١، وأوضح المسالك:٣٨=: الجنى الداني:

 لم نهتد إلى قائله. من الرجز، )٤(
 .لیدل <به>) في (ب، ج): ٥(
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غیره، فال یلزم تشبیه الشيء بنفسه لحصول المغایرة  نهو اللفظ الوارد م :ه بهاألزهري، والمشبَّ 
ه ـــأي: كالذي قال ،عائدها محذوف ةموصول )اــــــم(في القائل، وهذا على جعل الكاف للتشبیه، و

 بناًء على  :التقدیرو تكون الكاف بمعنى (على) وما: مصدریة،   ]: ظ١١[ بعضهم، ویحتمل أن
(وقال وقوله:  ،مةمن شرح هذه المقدِّ  بعُض  :وحینئذ فال إشكال، والمراد بالبعض ،قول بعضهم

في  :أي (هنا)وقوله: ، مةمن شرح هذه المقدِّ  أي: غالبُ  یمالج )١("بضم": مهور الشارحین)جُ 
من لفظ المتكلم  )٢("ما فهمب" :أي ،(إفادة السامع)وقوله:  ،الكالم حدِّ  تفسیر الوضع الواقع في

هل المراد به  ،ح في تفسیر الوضعارَّ الذي بین الشُّ  :أي ،(وهذا الخالف)وقوله:  ،لیحسن سكوته
خالفهم هنا في تفسیر الوضع  أنَّ  :رجوع، والمعنى :أي ،التفات)له (وقوله:  ،القصدأو العربي 

داللة الكالم  إنَّ قال  نْ فمَ  ؟ة أم عقلیةهل هي وضعیَّ  ،داللة الكالم في مبني على الخالف
وقوله:  ،)٣(ر الوضع بالقصدها عقلیة فسَّ الوضع هنا بالوضع العربي، ومن قال: إنَّ  رَ فسَّ  ،وضعیة

 )هل(ا ؤتى لها بمقابل، وأمَّ هي التي یُ ها ألنَّ  ؛هنا بمعنى الهمزة )هل(: إلخ)...(هل هي وضعیة
وابن  )٥(وابن الحاجب )٤(اكيالسكَّ : هذا مذهب الثاني) (واألصحُّ وقوله:  ،ؤتى لها بمقابلفال یُ 
بات التي داللة المركّ  ، لكنَّ ةٌ وضعیَّ  ــــ كیفما كانت ــــ الداللة أنَّ  ، والحقُّ )٧(انوأبي حیَّ  )٦(مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال مجهور الشارحني: املراد بالوضع هنا القصد، وهو أن يقصد املتكلم إفادة السامع، وهذا اخلالف له  
  إىل اخلالف يف أنَّ داللة الكالم هل هي وضعية أم عقلية؟ واألصح الثاين، التفات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .<هو> بضم) في (ب، ج): ١(
 .لما فهم(ب، ج):  ) في٢(
الشتراط القصد في الكالم فالبد  ؛كالم النائم والساهي ونحوه ال یسمى كالًما قال: ،ر الوضع بالقصدمن فسَّ ) ٣(

بشرح نظم اآلجرومیة ـــ =: فتح رب البریة  .إرادة المتكلم إفادة السامع :أي ،أن یكون مقصوًدا من جهة المتكلم
 .١/١٩:للحازمي

إمام  ،مةعالّ یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي، أبو یعقوب، سراج الدین،  )٤(
العلوم  من كتبه: مفتاح ن في علوم شتىم فقیه متفنِّ في العربیة والمعاني والبیان واألدب والعروض والشعر، متكلِّ 

 یاقوتل إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ـــ بــ معجم األدباء المسمىه). =: ٦٢٦ت:( ورسالة في علم المناظرة،
: مفتاح كتابه رأیه في، = ٨/٢٢٢، واألعالم:١/٣١٧ـــ البن قطلوبغا: تاج التراجم، و ٦/٢٨٤٦الحموي:
  .٣٢٩العلوم:

العلماء فقیه مالكي، من كبار  ،أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، )٥(
ت : تاریخ اإلسالم ووفیاترجمته في ه)، =٦٤٦ت:( ،رف بهفعُ  وكان أبوه حاجباً  ،األصلكردي  ،بالعربیة

هب في ، والدیباج المذ١٩/٣٢٢، والوافي بالوفیات:١٦/٤٣٠، وسیر أعالم النبالء:١٤/٥٥١:المشاهیر واالعالم
 .٢/٣٥٧شرح مختصر ابن الحاجب ـــ لألصفهاني: رأیه في:= و، ٢/٨٦معرفة أعیان علماء المذهب:

 .١/١٦٣) =: ارتشاف الضرب:٧.                      (٢٤٣) =: تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد:٦(
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 قامَ ــــ(واحدًا ك وتركیباً  هم وضعوا لك نوعاً بمعنى أنَّ  ،بالنوع ال بالشخص موضوعةٌ  ،فیهاالكالم 
 اتفاقًا، لكنَّ  ، وأما المفردات فهي موضوعةٌ هعلى ذلك ما أشبه ْس لك: قِ ، وقالوا )و قائمٌ وعمرٌ  ،زیدٌ 

، ومنها ما هو التِ و والموص ،أو جنسیةً  شخصیةً  ،بالشخص كاألعالم ما هو موضوعٌ  منها
واسم التفضیل  ،المشبهة والصفة ،اسم الفاعل، واسم المفعولموضوع بالنوع كالمشتقات من 

: وهو الذات )...إلخى زیدن عرف مسمَّ مَ  (فإنَّ وقوله:  ،وأسماء اآللة ،والمكان الزمان وأسماء
ومعرفة مسمى زید  ،داللة الكالم عقلیة المخصوصة وأراد بهذا الكالم إقامة الدلیل على أنَّ 

(بإعرابه وقوله:  ،صفة بالقیامالذات المتَّ  )١(: هيى قائم)عرف مسمَّ و (وقوله:  ،الوضع ال غیرب
مراده بالضرورة  إلخ):...(فهم بالضرورةوقوله:  ،وقائم خبره ،مبتدأ زیدٌ  )٢(وهوالمخصوص): 

الكالم  وهو ثبوت القیام لزید، فتكون داللةُ  (معنى هذا الكالم):وقوله:  ،له هذا دلیلٌ  ألنَّ  ؛العقل
هذه  أنَّ  الحقَّ  بالعقل، وهذا مراد األزهري، وقد علمت أنَّ  ةً التي هي ثبوت القیام لزید مستفاد

فهم معنى فقبل سماع تركیب مثل هذا التركیب ال یُ  لكن بالنوع ال بالشخص، وٕاالَّ  ،الداللة وضعیة
هذا  ألنَّ  ؛هنا ...)وهذا الخالف إلى(كان ینبغي لهذا الشارح أن یحذف من قوله:  هذا الكالم، ثمَّ 
 ها؟ ویقول: هذا العلمُ لفكیف یمكن تعقُّ  ]: و١٢[ع داللة الكالم سمِ  والمبتدئ إنْ  ،الشرح للمبتدئ

 ذا إلى أنَّ أشار به :)لجماعةٍ ( الكالمُ  )٣(:أي ،)(وهذا الحدُّ قوله: و ن معرفته؟ مكَّ فكیف تُ  صعبٌ 
ال  ،ها اعتباریةلكنَّ  ،أركان :أي ،(إلى اعتبار أربعة أمور)وقوله:  ،ع لذلكالمصنف غیر مخترِ 

هي التي لها وجود في الخارج  :واألركان الحقیقیة ــــــ یأتيسكما  ـــــ وجود لها في الخارج
وهو على  ،هذه األربعة :أي )لخ...إاجتماعها (مثالُ قوله: و ، المسامیر والخشب بالنسبة للسریرـك

القیود  قَ طبِّ مع فیه، وأراد أن یُ تاللفظ الذي تج :اجتماعها، والمراد محلِّ  مثالُ  :حذف مضاف تقدیره
ه ـــفي كالمه: مبتدأ، وزید قائم: خبره مرفوع وعالمة رفع )مثالُ (للمبتدئ، و تعلیماً  ؛على المثال

  ))٤(+الوالدَّ +اي والیاء على الزَّ و (وقوله:  ،منها اشتغال المحل بحركة الحكایةدرة منع ــــضمة مق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعرف مسمى قائم، ومسع زيد قائم بإعرابه املخصوص، فهم بالضرورة معىن  ن عرف مسمى زيد مثًال،نَّ مَ فإ
واإلفادة  ،والرتكيب ،هذا الكالم؛ وهذا احلدُّ جلماعة منهم اجلزويل، وحاصله يرجع إىل اعتبار أمور أربعة: اللفظ

فيصدق على زيد قائم: أنه لفظ؛ ألنَّه صوت مشتمل على الزاي والياء   والوضع، مثال اجتماعها: زيد قائم،
  والدال والقاف واأللف واهلمزة وامليم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                             .<مسمى قائم> هيفي (ب، ج):  )١(
 .وهو <جعل> زیدفي (ب، ج):  )٢(
                          .أي: <تعریف> الكالمفي (ب، ج):  )٣(
  .(ب، ج) في +...+ لیس )٤(
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مسمیاتها، وأما الزاي وما بعده  :أي ،هي)و ( وقوله: ،وهكذا )١(ویه وده//وهي: زه  أي: مسمیاتها
          )٢(كقول الشاعر: لكوذ اإلشارة):و : (وقوله ،ى شیئًا واحداً جعل االسم والمسمَّ ف ،ها أسماءفإنَّ 

 مِ ــــْم َتَتَكلَّ ـــــــَولَ  نٍ وحـــزُ اَرَة مَ ــِإشَ            ْرِف الَعیِن ِخیَفَة َأْهِلَها ـــَأَشاَرْت ِبطَ            
 ًال َوَسْهًال ِبالَحِبیِب الُمَتیَّمِ ــــَوَأهْ            َبًا ـــَقْد َقاَل َمْرحَ  طَّْرفَ َفَأْیَقْنُت َأنَّ ال           

                   )٣( آخر: ومنه قولُ 
  وادرِ ـالبَ  وعِ ـــــــمُ علیها بالدُّ  تُ دْ دَ رَ            واتـرِ ــــــــالفَ  ونِ ــــیي بالــعُ ــــنـتْ مَ إذا كــلَّ           

 مائـرِ نا بالضَّ اجاتُ حَ  تْ یَ ـضِ قُ  وقـدْ         بیننا     ا كـانَ ـــمَ  الواشونَ  مِ ــــعلیَ  لـمْ ف          
                   :)٤(آخر ومنه قولُ 

 مُ لَّ كَ تَ وى یَ ـــوالهَ  وتٌ ــمُ صَ  نُ ــحْ ونَ          بیننا    جَ ــــوائي الحَ ـــــــقضِ نا تَ بُ ـواجِ ـحَـ           
وقوله:  ،بلفظ لیست وتلك النقوش ،زیدٌ  قامَ  :)٥(كقولك ،ةمكتوبالالنقوش  :أي ،لكتابة)وا(وقوله:  

بضم  :بصُ من أین یذهب، والنُّ  رُّ الما علمَ لیَ  ؛طریقالالعالمات المنصوبة في  :أي ،ب)صُ (والنُّ 
النون وفتح الصاد  )٧("أما ضمُّ و " ،)٦(النون مع تسكین الصاد وقد تفتحُ  ،نالنون والصاد وقد تسكَّ 

 ، بها أهل مصر عیتبای )٩(د األصابع المعینة التيو عق :أي د)و العقو (، وقوله: )٨()]فةحرَّ م[(فهي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصدق على زيد قائم: أنَّه مركب؛ ألنه تركَّب من كلمتني: األوىل بعض حروف أ ب ت ث إىل آخرها،  وهي 
زيد، والثانية قائم، ويصدق على زيد قائم: أنه مفيد؛ ألنه أفاد فائدة مل تكن عند السامع؛ لكون السامع كان 

رج جيهل قيام زيد، ويصدق على زيد قائم: أنه مقصود؛ ألنَّ املتكلم قصد هبذا اللفظ إفادة املخاطب، فيخ
    د، و بقوله اللفظ: اإلشارة والكتابة والنصب والعق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن) ١(
 هلها.وروایة الصدر فیه: خشیة أ ،٣١١دیوانه: مر بن أبي ربیعة فيمن الطویل لع) ٢(
ألبي  ــــ ید، =: األماليهارون الرش يالعباسي، المعروف بابن شكلة، أخ براهیم بن المهديإل من الطویل) ٣(

 .صدر البیت الثاني فیه: ما دار بینناوروایة ، ١/٢١٨علي القالي:
مع اختالف  ،٢٤٣:في دیوان العباس بن األحنفإلى قائل، وهو  المصادر التي ذكرته لم تنسبهمن الطویل، ) ٤(

 ُتحدُِّث عنا في الوجوه عیوننا           ونحُن سكوت والهوى یتكلمُ      الشطر األول منه، ونظم الدیوان هو: 
 قولك.                                       >ككتابة<) في (ب، ج): ٥(
َنِم ُتَصبُّ َعَلْیِه ِدمَ  َوُیَقالُ (( ٥/٤٣٤قال ابن فارس في المقاییس: )٦( اُء النُُّصُب، َوُهَو َحَجٌر ُیْنَصُب َبْیَن َیَدِي الصَّ

َوَیُقوُل َأْهُل اْلَعَرِبیَِّة ِفي اْلَفْتِح  ..َحتَّى ُیْعِیيَ  اً ْنَساَن َال َیَزاُل ُمْنَتِصبَوالنََّصُب: اْلَعَناُء، َوَمْعَناُه َأنَّ اْإلِ  ..الذََّباِئِح ِلْألَْصَنامِ 
  .٣١١و=: مختار الصحاح ـــ ألبي بكر الرازي: ،))اً ْنَتِصُب ِفي اْلَفِم اْنِتَصابُهَو النَّْصُب، َكَأنَّ اْلَكِلَمَة تَ 

 ) في (ب، ج): وأما <لغة> ضم...٧(
                                       .: (الحرفة) وهو خطأ، والتصویب من (ب، ج))أ( في) ٨(
 .) في (ب، ج): التي <كان> یتبایع٩(
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 معطوف على  ،فعبالرَّ األعداد المسرودة): و (وقوله:  ،العالمات :أي وال)ى الدَّ تسمَّ و (وقوله: 
جره  األعداد المسرودة من جملة المفردات، ویصح  ألنَّ  ؛عطف خاص على عام ، منالمفردات

كونها غیر كالم إذا لم  محل ؤخذ منه أنَّ ، فتكون الكاف داخلة علیه أیضًا، ویُ )زید(عطفًا على 
 :شیئًا فقلت تعدُّ  )١("كنت إذا" تقدیراً  وأ ،كقولك: هذا واحد ]: ظ١٢[بت لفظًا كِّ أما إذا رُ و ب ركَّ تُ 

ره في كالم كْ ذِ  :أي (إلى ذكر التركیب)وقوله: ، فهو كالم قطعاً  ،هذا واحدٌ  :یرهدتق ،واحد
ؤخذ ما یُ نَّ إه إلى أنَّ  شارةً إ )؛قیلـ(فه بالكالم قطعًا، وضعَّ  في حدِّ  )٢("رعتبمُ "هو ف ٕاالَّ و  ،مصنفال

ه ال نَّ إللرد على من یقول:  ؛واألخذ بها ضعیف، فالتصریح به أولى ،حینئذ من داللة االلتزام
هي التي الفائدة المذكورة): و (/ :وقوله ،تقدیراً  )٣("انبا مركَّ موالحق أنه" ،(نعم وبلى) :یشترط بدلیل

ن على مذهب مَ  ال یخرج هذا إالَّ  لخ):إ ...للمخاطب )٤(/المعلومو (وقوله:  ،یحسن السكوت علیها
له كالم،  )٥(قالیُ و  إالَّ ه مهما حصلت الفائدة أنَّ  والحقُّ  السامع فائدة جدیدة، یشترط استفادة

ستفاد بالعقل، وفي ما تُ إنَّ  :: حیاته هنالخ)إ...(كإفادة حیاةوقوله:  ،مفالمعلوم للمخاطب حینئذ كال
، وكالمه فیما یستفاد بالعقل من الحضور والعقل :تستفاد من شیئین ،حضوره من غیر حاجب

وذلك كما إذا  )؛كالم النائم( :فع معطوف على): بالرَّ لخإ...بعض الطیور محاكاةُ و (وقوله:  ،فقط
ذلك  ما یقولُ لم یقصد شیئًا، وٕانَّ  ، فالطائرُ النهارُ  یقول عند الصباح: أقبلَ  )٦(])(أنْ [مت طائرًا علَّ 

  مه بیتین، وجعل له عالمة إنْ فعلّ  هم كان له طائرٌ بعضَ  )٧(])(أنَّ [ي كومن هذا ما حُ  ته،على عاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رودة حنو: واحد اثنان إىل وتسمى الدوال األربع وحنُوها، وخيرج بقوله املركب: املفردات كزيد، واألعداد املس
إذ املفيد الفائدة املذكورة ال يكون إال مركباً،  الرتكيب لالستغناء عنه باملفيد، وقيل ال حاجة إىل ذكر آخرها،

عبد اهللا، واملزجي كبعلبك، والتقييدي كاحليوان الناطق، ـ: وخيرج بقوله املفيد: غري املفيد كاملركب اإلضايف ك
واألرض حتتنا، واجملعول  ،فوقنا، واملعلوم للمخاطب حنو: السماء واإلسنادي املتوقف على غريه، حنو: إن قام زيد

علماً، حنو: برَق حنره، وحنو ذلك، وخيرج بقوله بالوضع: على التفسري األول ما ليس بعريب كاألعجمي، واملفيد 
بالعقل كإفادة حياة املتكلم من وراء جدار، وخيرج على التفسري الثاين كالم النائم، ومن زال عقله، ومن جرى 

 ك، الطيور وما أشبه ذلعلى لسانه ما ال يقصده، وحماكاة بعض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     .) في (ب، ج): <كما> إذا كنت١(
 ) في (ب، ج): یعتبر.٢(
 ) في (ب، ج): والحق أنها مرّكبة.٣(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٤(
 في (ب، ج): فإّنه یقال له.                                         )٥(
                                          .زیادة من (ب، ج) ](...)[ )٦(
 .زیادة من (ب، ج) ](...)[ )٧(
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طائره، فلما أراد الفاصد  فأحضر ذلك المعلمُ  )١(صادةفعلها أنشد البیتین، وكان أمیر الوقت أراد الفِ 
 : )٢(وهما ،المعهودة بینه وبین الطائر، فأنشد الطائر البیتین العالمةَ  المعلمُ  أن یفصد األمیر فعل

ــُّ                     اـؤمـنـیـنالـــمُ  ـــیــرِ ــــبـــأمـ               ـقــاً فْ رِ  ــدُ هــــا الــفـــاصِ أیـ
ــَّ                    امــیــنـالَ الـــعَـ  فـــیــه روحُ                ـاً قــــرْ عِ  ـدُ ــــــفـصِ ـمــــا تَ إن

: یلزم على كال التقدیرین محذور، قلتَ  فإنْ  ،ولم یجد ألمًا للفصادة ،لكفتعجب األمیر من ذ     
ه نَّ أالمقصود في حد الكالم، مع  داخًال غیرُ  بقيَ  ،إلخراج كالم العجم ؛بالعربي رنا الوضعَ فسَّ  فإنْ 
ه ألنَّ  ؛بقي كالم العجم داخالً  ،صدقرنا الوضع بالفسّ  وٕانْ  ،إذا كان مقصوداً  إالَّ  قال له كالمٌ ال یُ 

ا كالم العجم فلم مَّ أإلخراج غیر المقصود، و  ؛تفسیر الوضع بالقصد : الصوابُ قلتُ  ،مقصود أیضاً 
 فٌ ها خلَ ألنَّ  ،في الكالم المحدود التي (أل)ه خارج من ألنّ  ؛حتاج إلى إخراجهیدخل أصًال حتى یُ 
ما یتكلمون في كالم نا معشر النحویین، وهم أنّ كالمُ  :واألصل ــــكما مرَّ ـــــ عن مضاف إلیه 

حتى یخرج، وٕالى  الكالم محدود ال حدَّ  ألنَّ  ؛العرب، فخرج كالم العجم، وفیه ضرب من التجوز
 :  )٣(حد الكالم أشار في األلفیة بقوله

 .......................                كاْسَتِقمْ َكالُمَنا َلْفٌظ ُمِفیٌد                 
  ،جوابها ]: و١٣[ )احتاج(و ،فعل الشرط :وكان ،شرطیة :امَّ لَ  الخ)...(ولما كانوقوله:        
النافیة  )امَّ لَ (ذلك في : قلتُ  ،وال تحتاج لجواب ،بالدخول على المضارع ةٌ خاصَّ  )امَّ لَ (: قلتَ  فإن

أي:  ،ا هذه لیست بنافیة وال جازمة، وٕانما هي حرف وجود لوجودمَّ ، ولَ زیدٌ  یقمْ ا مَّ الجازمة نحو: لَ 
 )اجـاحت( :هــــولــفق، )٥(ه سیبویهـــــقال ،مضمون الشرط )٤([(وجود)] وجود مضمون الجواب ألجل

   إالَّ  ،)وــــلـ(رطیة كــــهي ش :ثم قیل ،)له من أجزاء یتركب منها ب، البدَّ كون كل مركَّ ( :ب علىمرتَّ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وملا كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٤٩٨، وتاج العروس:٢/٥١٩) الفصادة: قطع العرق، =: الصحاح:١(
 أنشرط الكالم  نَّ إ إذ، كالماً  عدِّهعلى عدم  مثاالً  ینالبیت ینذكر النحویون هذ البیتان من مجزوء الرمل، وقد) ٢(

لذا  ؛الببغاء ال تعي ما تقول، بل ترددو  ،صدالق شترط فیهیُ  مفیداً  الكالم كي یكون كالماً ، فله یكون المتكلم قاصداً 
، وفي ١/٣٦٠ألحمد بن محمد المقري: األندلس الرطیب ـــنفح الطیب من غصن . =: غیر مقصود كالم فهو

 روایته: فیه محیا العالمینا.
   َواْسٌم َوِفْعٌل ثُمَّ َحْرٌف اْلَكِلمْ :  ، وعجزه٣باب الكالم وما یتألف منه: )٣(
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٤(
وقع لوقوع غیره، وٕانما تجيء بمنزلة لو لما  وأما لما: فهي لألمر الذي قد(( ٤/٢٣٤:في الكتاب قال سیبویه )٥(

 .))ذكرنا، فإنما هما البتداٍء وجواٍب 
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۳۹ 

     )١(بن السراجاي لثبوت األول، وقال ــــلثبوت الثان )المّ (ي النتفاء األول، وـــالنتفاء الثان )وــــل( أنَّ 
 قول ابنعند  )٥(وهو الذي اقتصر علیه ابن هشام ،)٤(يوالجرجان ،)٣(بن جنياو  ،)٢(والفارسي

 :)٦(مالك
 ........ُجِمِل اَألْفَعاِل.......                   ىـــاَفًة ِإلَ ــوا ِإَذا ِإضَ ـــَوَأْلَزمُ              

: )٧(/كل/) لخإ...كلوقوله: (، ة بالدخول على الجمل الفعلیةمختصَّ  )حین(أنها ظرف بمعنى  
 ا حقیقي كالسریر، أوإمَّ  ):بالمركَّ (و ،ةمات): خبرها، وال حاجة لجعلها دَّ وجملة (ال بُ  ،اسم كان

ما زاد على الواحد  ا:بهالمراد و  (من أجزاء)وقوله: ، رارَ فال  ):دَّ ال بُ (اعتباري كالكالم، ومعنى 
 كانت وعاملها إنْ  ،كانت شرطیة نْ إ )امَّ لَ ـ(جواب ل (احتاج):وقوله: ، من اثنین بَ بما تركَّ  صدقلی

فیكون حاًال  ـــــ اسم فاعلــــــ قراءته بكسر الباء  : یصحُّ رًا عنها)عبِّ مُ وقوله: (، ظرفیة بمعنى حین
  فیكون ـــــاسم مفعول ـــــ قراءته بفتح الباء  العائد على المصنف ، ویصحُّ  )احتاج(من الضمیر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مركَّب ال بدَّ له من أجزاء يرتكب منها احتاج إىل ذكر أجزاء الكالم معّرباً عنها كل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والرماني، توفي ،والسیرافي ،أبو بكر، محمد بن السري بن سهل النحوي، أحد أئمة النحو، أخذ عن المبرد) ١( 

، ٣/٢٦٣وتاریخ بغداد ـــ للخطیب البغدادي: ،١١٢للزبیدي:طبقات النحویین ـــ ه)، = ترجمته في: ٣١٦سنة (
ووفیات ، ٣/١٤٦:ـــ للقفطي وٕانباه الرواة على أنباه النحاة ،١/١٨٧ونـزهة األلباء في طبقات األدباء:

 .١/٢٥و= رأیه في األصول في النحو: ،٦/١٣٦واألعالم:، ٤/٣٣٩عیان:األ
ثم دخل  ،فارس بالد الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أحد األئمة في علم العربیة، ولد في ،أبو علي )٢(

تاریخ العلماء ترجمته في: =  ،)ه٣٧٧(، توفي سنة وتجول في كثیر من المدن، وأقام في حلب فترة ،بغداد
 .٣١٩اإلیضاح العضدي: كتابه رأیه في =و ،٢/١٧٩عالم:األو ، ١/٤٩٦، وبغیة الوعاة:١/٢٧النحویین:

وأبي  ش،تعلم النحو على ید أحمد بن محمد الموصلي األخفعالم نحوي كبیر،  ،ابن جني أبو الفتح عثمان )٣(
 ،١٩/٣١١، والوافي بالوفیات:١/١٣٧للثعالبي: ــــیتیمة الدهرترجمته في:  = ،)هـ٣٩٢(سنة  توفيعلي الفارسي، 

  .٢/٣٩٢و= رأیه في: الخصائص: ،٢/١٣٢بغیة الوعاة:و 
توفي سنة ، ، كان من أئمة اللغة من أهل جرجانلرحمن بن محمد الجرجانيعبد القاهر بن عبد اأبو بكر  )٤(
المقتصد في شرح كتاب = رأیه في: و، ٥/٣١٠، ومعجم المؤلفین:٤/٤٨= ترجمته في: األعالم: )،ه٤٧١(

 .٢/١٠٩٢اإلیضاح:
= ه)، ٧٦١(ت ه)، وتوفي سنة٧٠٨(عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا، جمال الدین، ولد سنة  )٥(

وزعم ابن ((، قال: ٣٩٠= رأیه في مغني اللبیب:و، ٦/١٦٣، ومعجم المؤلفین:٢/٦٨في: بغیة الوعاة: ترجمته
بن مالك: بمعنى (إذ) وهو أنها ظرف بمعنى (حین)، وقال ا وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جني وجماعة ،السراج

 .٤/١٠٢:ــــ البن مالك ، و=: شرح التسهیل))حسٌن؛ ألنها مختصة بالماضي وباإلضافة إلى الجملة
 . َكُهْن ِإَذا اْعَتالَ ُجِمِل اَألْفَعاِل  :وعجز البیت بتمامه هو ،٢٨باب اإلضافة: )٦(
  /.../ من استدراك الناسخ على المتن.                                   )٧(
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٤۰ 

معبرًا عن  :، والتقدیرًا)معبر (حال من التعبیر المفهوم من  (مجازًا):وقوله:  ،حاًال من األجزاء
ع ضِ استعمال اللفظ في غیر ما وُ  هو :األجزاء باألقسام في حال كون التعبیر مجازًا ، والمجاز

األزهري بهذا إلى  أشارالخ): ...(كما فعلوقوله:  ،األقسام على األجزاء لیس حقیقیة فإطالق ،له
طلق على ما تُ الحقیقة إنَّ  في مخترع لهذا المجاز، بل هو تابع لغیره، واألقسام المصنف غیرُ  أنَّ 

تأویل  ال األول ألنَّ  )؛راً معبِّ (ال على  )احتاج(معطوف على (فقال): وقوله:  ــــ كما یأتي ــــ األنواع
 وما ال تأویل فیه أولى.  ،والثاني فیه التأویل ،فیه

ا جعل األقسام بمعنى لمَّ  (من جهة تركیبه من مجموعها):قول األزهري:  :}وأقسامه{      
ا: أن یقال له إذا كانت األقسام مأوله ،استشعر سؤالین ،على الكالم اً والضمیر عائد ،األجزاء

فهل هذه أجزاؤه من جهة تركیبه أو من جهة  ،والضمیر عائدًا على الكالم ،بمعنى األجزاء
  ،)الخ...اللفظ(قوله:  )١("يهف"ا أقسامه من جهة حقیقته حقیقته؟ فقال: من جهة تركیبه، وأمَّ 

إذا وجدت  ه ال یوجد الكالم إالَّ أنَّ  )٢("ضيتقی"قال تسمیة هذه الثالثة أجزاء والسؤال الثاني: أن یُ 
 ة إطالق اسم المقسوم على كل جزء منهاعالمة األقسام بمعنى األجزاء عدم صحَّ  ألنَّ  ؛الثالثة

 سم وحده نحو: زید قائم، وعلىاالكالم على اله یطلق ألنَّ  ؛، وهنا لیس كذلكراسمكالم] ظ :١٣[
السؤال  هذا أنَّ  :بما حاصله ،فأجاب ،الفعل واالسم نحو: قام زید، وعلى الثالثة نحو: قد قام زیدٌ 

واحد  بجمیعها، فإن اختلَّ  ب إالَّ الحقیقیة التي ال یصح تألیف المركَّ  )٣("األجزاء أرید"لو  ال یرد إالَّ 
ف ال یرید ذلك، وٕانما یرید األجزاء االعتباریة ت الهیئة كالسریر ونحوه، والمصنِّ منها اختلَّ 

مثل  ،له جزءٌ  )٥("عدم ما هي"حاة، وهي ال یلزم من عدم بعضها في اصطالح النُّ  )٤("فةو عر مال"
إن یده ورجله وظفره وشعره مثًال أجزاء في العرف له، ومع ذلك ال ینعدم زید بانعدام ف :زید

ه یتركب من مجموعها، أي: جملتها، والمجموع لكالم أنَّ لهذه الثالثة أجزاء  كون بعضها، فمعنى
(ال وقوله:  )،مئزید قا(: ـوبواحد ك )،قام زید(: ــ، وباثنین منها ك)زیدٌ قد قام (: ـیصدق بجمیعها ك

كیب من الثالثة شترط التر ی، بل ال التركیب من الجمیع ه ال یصحُّ اد أنَّ لیس المر  من جمیعها):
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركيبه من أي: أجزاء الكالم من جهة ت {وأقسامه}فقال: ًا ـــ كما فعله الزّجاجي يف مجله ـــ باألقسام جماز 
 ،ال من مجيعهاجمموعها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                  .في (ب، ج): فهو )١(
 .) في (ب، ج): تقتضي٢(
 في (ب، ج): أرید <باألجزاء> األجزاء.                                 )٣(
 في (ب، ج): العرفیة.   )٤(
                                           .ما هيفي (ب، ج): عدم <وجود>  )٥(
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٤۱ 

 الذي هو الحكم على كل فرد استقالًال، وٕاالَّ  ،ولیس المراد نفي الجمیع عند المناطقة ،)١("ماعاً تإج"
وهذا كله ال  ـــــ كما علمت ـــــ تركب منه وحدهیه باالسم، فإنه ضالنتقا ؛كالمه أصالً  )٢("ما صحَّ "

وهو في  )،اللفظ(على  الضمیر عائدٌ  على الكالم ، وقیل: إنَّ  اً على جعل الضمیر عائد یحتاج إالَّ 
جزئیاته،  ىإل ي، فیكون من باب تقسیم الكل)لفظ( :من الثالثة یقال له كّالً  ألنَّ  ؛نفسه صحیح

، لكن یقال ئهذا أنفع للمبتدو  ،)٣(بعض هقال ،ز الذي عند األزهريوعلیه فال حاجة إلى التجوُّ 
 عائد على :م اللفظ إلى هذه الثالثة، وقیله قسَّ ة أنَّ اعنصمن أهل ال ه لم یعهد عن أحدٍ إنَّ  :علیه

ه أطلق أوًال الكالم على معناه الحقیقي، ثم ألنَّ  ؛)٤(بمعنى الكلمة، فیكون فیه استخدام )الكالم(
  :)٥(هأعاد الضمیر علیه باعتبار الكلمة كقول

 ــضـابـــاــوا غِ كــانُ  وٕانْ  ــیـنــاهُ عَ رَ                ـــومٍ قَ  بــأرضِ  مــاءُ الــسَّ  لَ ــزَ إذا نَ         
الذي  ألنَّ  ؛باعتبار النبات )رعیناه(ماء على المطر، وأعاد علیه الضمیر من فأطلق أوًال السَّ 

 د هه لم یعة بمعنى اللفظ، لكنَّ مَ لِ الكَ  ألنَّ  ؛حینئذ )٦("علیه"وذكر الضمیر العائد  ،رعى هو النباتیُ 
 :)٧(بن المالكاقال  ،العكُس  :مة، والمعهود لغةلِ على الكَ  إطالق الكالم أیضاً 

  َؤمْ ـــــْد یُ ـــــَالٌم قَ ــــا كَ ــــَوِكْلَمٌة ِبهَ ..............                ..............        
 نقلي وعقلي، فالنقلي ما هدلیل الخ):...(ال رابع لها باإلجماعوقوله:  ،اهر ما قاله األزهريفالظَّ 

   ،لخإ...وحرفٌ  ،وفعلٌ  ،اسمٌ  :هالكالم كلُّ (: ـــ رضي اهللا تعالى عنه ـــ من قوله  يٍّ روى عن عل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ال رابع هلا باإلمجاع،  {ثالثة}    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في (ب، ج): إجماعاً ) ١(
                                                 .في (ب، ج): لما صح )٢(
ویصح أن یرجع إلى اللفظ ال بقید المركب وما بعده، ویراد (( ١١ـــ١٠) قال ابو النجا في حاشیته على األزهري:٣(

حینئذ وهو صحة اإلخبار بالمقسم عن كل من  باللفظ الكلمة، فیكون من تقسیم الكلي إلى جزئیاته؛ لوجود ضابطه
وتكون األسماء مستعملة في معناها الحقیقي وهو  ،االسم كلمة والفعل كلمة...الخ :الثالثة، فیصح أن یقال

 .))الجزئیات وال حاجة للتجوز الذي ذكره الشارح
فیراد به  ،لفظ له معنیاناالستخدام هو أن یذكر (( فقال: ،١/٢١التعریفات: كتابه في الجرجاني عّرفه )٤(

ثم باآلخر معناه  ،أو یراد بأحد ضمیریه أحد معنییه ،ثم یراد بالضمیر الراجع إلى ذلك اللفظ معناه اآلخر ،أحدهما
 .١٤٩/ ١كشاف اصطالحات الفنون: و=: ،))اآلخر

ولیس في  ، لجریر١/٢٦٦:وآدابه ونسبه ابن رشیق القیرواني في العمدة في محاسن الشعرمن الوافر،  )٥(
، ومعجم ٢١٤، واألصمعیات ـــ لألصمعي:٣٥٩دیوانه، وُنِسَب لمعاویة بن مالك في المفضلیات ـــ للمفضل الظبي:

 . ١/٧٩:ـــ ألبي الحسن البصري ، والحماسة البصریة٣١٠الشعراء ـــ للمرزباني:
 .) في (آ) علیها، والتصویب من (ب، ج)٦(
  . واِحُدُه َكِلَمٌة والَقْوُل َعمْ : وهو عجز بیت وصدره ،٣یتألف منه:باب الكالم وما متن األلفیة، ) ٧(
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٤۲ 

على معنى في غیرها أو في  ا أن تدلَّ إمَّ  )٣("الكلمة" :، والعقلي)٢()على هذا النحو )١(](انُح)[
  للزمان )٤("تهاغیصب"ا أن تتعرض إمَّ  ،ت على معنى في نفسهاحرف، وٕان دلَّ  :األول، نفسها

، فالمراد به )٥(+عند النحاة+ اإلجماعطلق أُ  إذا ثمَّ  ،اسمٌ  :والثاني ،فعلٌ  :األول ،ال أم ]: و١٤[
 (وال التفات لمن زاد رابعًا)وقوله: ، )٦(العربیة في ةوهو حجَّ  ،البصرة والكوفة البلدین أهل إجماع

 :على قوله واردٍ  حذف مضاف، وهذا الكالم جواب عن سؤال مقدرٍ  على فهو ،لزیادة من زاد :أي
زاد و خالف في ذالك  )٧(روأبو جعفر بن صاب اإلجماع يعقائًال قال له: كیف تدَّ  كأنَّ  (باإلجماع)

  )٨(:])(لما قیل[، ما لم یلتفت إلیهوٕانَّ  ،)لخإ ...وال التفات(فأجاب بقوله:  ؟رابعاً 
 )٩(ِإالَّ ِخَالًفا َلُه َحظٌّ ِمَن النََّظرِ            َوَلْیَس ُكلُّ ِخَالٍف َجاَء ُمْعَتَبًرا               

من  :بكسر الالم فة)(خالِ  وقوله: ،)١٠(ابن الوردي :به خالفه غیر معتدٍ  ن نص على أنَّ وممَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومسَّاه خالفة،  وال التفات ملن زاد رابعاً،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من (ب، ج) زیادة واجبة ](...)[ )١(
                           .٤/١٤٨٧، ومعجم األدباء:١٨) =: نزهة األلباء:٢(
 الكلمة.                                      >إنّ <في (ب، ج):  )٣(
 في (ب، ج): ببنیتها. )٤(
 .في (ب، ج) ) +...+  لیس٥(
 .١٨٧:اح في علم أصول النحو) =: االقتر ٦(
أحمد بن صابر، أبو جعفر القیسي المغربي، كان إمامًا بارعًا فاضًال كاتبًا، مترّسًال شاعرًا، حسن الخط،  )٧(

یتمذهب بمذهب أهل الظاهر، وكان كاتبًا للسلطان الغالب، ملك األندلس، ثم رحل منها وقدم إلى الدیار المصریة 
، والدرر الكامنة في أعیان ٦/٢٥٧في بالوفیات:الوا ترجمته في:=  ه).٧٩٥ومات بدمشق سنة ( بعد السبعمئة،

، ونفح ١/٣١١، وبغیة الوعاة:١/٣١٧:المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، و ١/١٦٣:ة الثامنةالمئ
في شرح جمع الجوامع ـــ  ، وهمع الهوامع١/٢٧١، و= رأیه في: توضیح المقاصد والمسالك:٢/٦٥٥الطیب:

   .١/٢٥:للسیوطي
                           .من (ب، ج) زیادة واجبة ](...)[ )٨(
 ـــ وأضواء البیان ،٢/١٨٠: حاشیة الخضري على ابن عقیل:لبسیط، مجهول قائله، وهو من أمثلةمن ا )٩(

 . ٥/١٢٨للشنقیطي:
معرة ب معّري الكندي، ولد، الرس، أبو حفصعمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوا) زین الدین، ١٠(

وشرح التحفة  كتاب التحفة الوردیة، له )،ه٧٤٩(وتوفي بالطاعون في حلب سنة  )ه٦٩١(سنة  بسوریا النعمان
، ٢/٢٢٦، وبغیة الوعاة:٣/١٥٧فوات الوفیات: :ترجمته في = .تحریر الخصاصة في تیسیر الخالصةو  الوردیة،
النفحة  ، ورأیه في:٨/٣ومعجم المؤلفین:، ٥/٦٧عالم:األ، و ١/٥١٤:من بعد القرن السابعبمحاسن  الطالع والبدر

الندیة على التحفة الوردیة ـــ ألبي الحسن البكري، رسالة ماجستیر، تحقیق: ربیع كمال سلیم، إشراف: د. نوفل 
 .٧٠علي مجید الراوي:
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٤۳ 

    وقصد بهذا الرابع الذي  ىما عن: قال لهیُ  لهما: أنْ ، ثم أستشعر أمرین: أوَّ )١(النیابة :أي ،الفةالخِ  
قصد بذلك  ي:أ )ىن(وعَ  بقوله: فأجاب عن األول ؟بخالفة تهتسمی )٢(/ما وجه/ الثاني: ؟زاده

فة، خالِ  :فهو سماه ٕاالَّ و  ،یسمى عند النحاة اسم الفعل : الذيأي ،(اسم الفعل) :الرابع الذي زاده
عن لفظه في إفادة معناه الذي  خلیفة :فٌ : ومعنى خلَ عن اسكت) فٌ لَ ه خَ (فإنَّ قوله: بوعن الثاني 

ه یدل على المعنى المصدري من غیر واسطة كما هو قول من أقوال ثالثة، السكوت، فإنَّ  هو
على الحدث والزمان من غیر واسطة  )٣("دالٌ ": على لفظ الفعل، وقیل ما یدلُّ اسم الفعل إنّ  :وقیل
خبر  ):وما عطف علیه ،)٥(سم(االأشار بهذا إلى أن  لخ):إ...هذه الثالثةو (وقوله: ، )٤(الفعل

بدل  ):اسم وما بعده( إنَّ  اهر منهمحذوف، وهو غیر ظاهر من كالم المصنف، بل الظَّ لمبتدأ 
 )٧(أكلتُ ك به ا ملفوظمن ضمیر، والضمیر إمّ  )٦("هفی وال بدَّ "بدل بعض من كل،  )،ثالثة(من 

 ،والحصر مستفاد من لفظ العدد ،الخ...اسم منها وفعل منها :أي ،ر كما هناالرغیف ثلثه، أو مقدَّ 
 . )ثالثة( :وهو قوله قبل

قول  ،)٨(نفسها، ولم تتعرض بصیغتها للزمانت على معنى في حقیقته كلمة دلَّ  }:اسم{      
هذا وما بعده لكان أظهر وأخصر،  في )على(لو أسقط  :ثالثة أقسام) على (وهواألزهري: 

بهم، المُ  :األول ،ا أن یصلح لكل جنس أو الاالسم إمّ  نَّ أ :ودلیل حصر االسم في هذه الثالثة
: ظهر، وقال بعٌض المُ  :والثاني ،ضمرالمُ  :األول ،ا أن یكون كنایة عن غیره أو الإمَّ  :والثاني

 ،بهم من المضمرالمُ  فهو قسمان ال غیر، ألنَّ  لما بعده، وٕاالَّ  أقسام مشاكلةً  مه لثالثةما قسّ إنَّ 
المبهم  ألنَّ  ؛، فكان ینبغي له أن یزیده)الذي(نحو:  ،الموصولو  ،بهممن المُ  هذا): :(نحووقوله: 

 محصور فیهما.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و على ثالثة أقسام؛ وه {اسم}وهذه الثالثة وعىن بذلك اسم الفعل، حنو: صه، فإنه خَلٌف عن اسكت، 
   مضمر حنو: أنا، ومظهر: كزيد، ومبهم حنو: هذا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٣:الثالث الهجري) =: المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن ١(
 /.../: من استدراك الناسخ على المتن.                                 )٢(
 .دال >هإنَّ <في (ب، ج):  )٣(
ـــ البن  ، وشرح شذور الذهب٢/٥٨٣المقاصد والمسالك: توضیح، و ١/٢١٩:الشافیة =: شرح الكافیة )٤(

  .٩٢ـــ٣/٩١وشرح األشموني: ،٢٥٦ـــ١/٢٥٥وشرح قطر الندى: ،٥١٣هشام:
 .في (ب، ج): اسم )٥(
                          .في (ب، ج): وال بد في بدل البعض من الكل )٦(
 .في (ب، ج): كما في أكلتُ  )٧(
 . ١٥، ودلیل الطالبین لكالم النحویین ـــ للكرمي:٤٤٠:الحدود في علم النحو ) =:٨(
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٤٤ 

 ]: ظ١٤[ ،)١(ت على معنى في نفسها، وتعرضت بصیغتها للزمانحقیقته كلمة دلّ  }:وفعلٌ {     
نحو: زید قام،  ،ر عنهخبَ ر به وال یُ خبَ یُ  نحو: زید قائم، والفعلُ  ،به وعنه رُ خبَ ه یُ ألنّ  ؛م االسموقدَّ 

  من  االسم مشتقٌ  ر به وال عنه، فاستحق التأخیر، وألنَّ خبَ ال یُ  :والحرفُ  ،فنقص عن درجة االسم
الشيء  )٣("حرف" :واالرتفاع على ما هو الحق، فاستحق التقدیم، والحرف )٢(/وهو العلو/السمو
 . طُ التوسُّ  إالَّ  للفعل مرتبةٌ  التأخیر، فلم یبقَ  فاستحق ،)٤(وطرفه

تدخل على األسماء إذا لم یكن  )هل(محل كون  لخ):إ...هل :(نحول األزهري: و ق :}وحرفٌ {
: فاعل بفعل محذوف فزیدٌ  ؟قام نحو: هل زیدٌ  ،اختارت الدخول على األفعال ، وٕاالَّ ها فعلٌ زِ یْ بحَ 

       : )٥(معنى قیلالوفي  ،موالیة للجملة الفعلیة )هل(لتكون  ،على المختار
 ـورًا لـخـدمتـهِ ـــفَ  ــتْ ـعَ سَ  ـذ رأتــهُ فــمُ       حورا       ىوَ حَ  ــبـیـاً ظَ  ـــشـقـتْ عَ  ـلـیحـةٌ م       
 ـرقــتـهِ بــفُ )٦("ـرَض تَ  مْ ول" إلـیهِ  تْ ـنـَّ حَ     ا        ـــهزِ ـیْ ِبحَ ًال ـــــعْ فِ  تْ إذا مــا رأْ  )ــلْ هَ (كـ       

                                        :)٧(محمد الهواري يوقال القاضي سید
 ــهِ ــإلـــــــیـــ الـــــــــفـــــــــؤادُ  مـــــــالَ                وســــــــــیــــــــمٌ  ــــــــهٌ وجْ  الحَ  إنْ              
 ــــحـــنــو عـــلـــیــــهِ شـــــــوقــــًا وتَ               ــلٍ ــــــلـــفــعــ تــــحـــنُّ  )هـــــل(كـــــ             
د أبو جیقول سیدنا أم ى، وفي المعنوالمختص یعملُ  ،الحرف المشترك ال یعملُ  ثم اعلم أنَّ 

                        )٨( سیدي حمدون بن الحاج: الفیض
 اِل ـــي ِبَتفِصیٍل َوإِجمَ ــِشئَت ِمنِّ ا ـمَ            ِإذ َكاَن ِمنَك اخِتَصاٌص ِبي َقِویَت َعَلى     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو  {وحرف جاء لمعنى}كيضرب، وأمر كاضرب ماٍض كضرب، ومضارع   وهو ثالثة أقسام أيضاً  {وفعٌل}
 وحرف خمتّص باألمساء، حنو: يف، وحرف  ثالثة أقسام أيضاً، حرف مشرتك بني األمساء واألفعال، حنو: هل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦، ودلیل الطالبین:٤٤٠، والحدود في علم النحو:١٦٨) =: التعریفات:١(
 من استدراك الناسخ على المتن.                                 /.../ )٢(
 الشيء. >آخر<في (ب، ج): والحرف  )٣(
 .٢/٤٢، ومقاییس اللغة:٤/١٣٤٢) =: الصحاح:٤(
شرح ، و ٣/٥٨االیضاح في علوم البالغة: :وهما من أمثلة لقائل، انسبیلم من البسیط، و البیتان  )٥(

   .١/٣٨االشموني:
 في (ب، ج): وال ترضى. )٦(
 ،)هـ٨٤٣(ت: أقام بفاس، ورحل إلى المشرقمتصوٌف، فقیه، مالكي،  مد بن عمر الهواري،محأبو عبد اهللا،  )٧(

، ١/٣٣٧عادل نویهض:ل ـــُمعَجُم أعالم الجزاِئرو  ،١١/٩٥لفین:معجم المؤ ، و ٦/٣١٤األعالم: ترجمته في:= 
 المصادر التي رجعنا إلیها. إلیهما فيوالبیتان من الرمل، ولم نهتد 

  = جد، وهو ئهاوأدبا فاس المرادسي، من أكابر فقهاء أبو الفیض حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي )٨(
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٤٥ 

 اِل ــهِملَت ِعنِدي ُكلَّ إهمَ ل َوأُ ــُتعمَ            مــــَت َفلَ ـــفْ ـــَضعُ  )١(َدوَت ُمَشاركاً ــــَوٕاذ غَ       
  بِإعَمالِ  )٣(ي التََّشاُرِك َلم َیُفزـــَوفِ       )٢(لٌ ـــُه َعمَ ــــــرِف ِعنَد اخِتَصاِصِه لَ ـــَكالحَ       

ها ، فإنَّ )لمـ(الكلمة ك )٤(+معنى+ على اً عمل إذا أفاد معنى زائدیمحل كون الحرف المختص و 
 فإن كان الحرف المختصُّ المصاحبة مثًال، أو ها أفادت االستعانة فإنَّ  )الباءـ(، وك)٥("أفادت النفي"

تخلیص معنى هما یفیدان ، فإنَّ )السین وسوفـ(یعمل ك ال یفید معنى زائدًا على معنى الكلمة، فال
 ،ه محتمل له وللحالألنَّ  ؛مأخوذ من الفعل نفسه )٧(+واالستقبال+ ،)٦("الستقبالل"المضارع 

 اعلم أنَّ  إلخ):...جاء لمعنى(واحترز بقوله وقوله: ، ص لواحد منهما لیس معنى زائداً والتخلی
السم والفعل، لوهو المقابل  )وٕالى ،وفي ،نمِ ــ(الحروف على قسمین: حرف جاء لمعنى في غیره ك

 ،ي ،ز( ]: و١٥[ فإنه مبني على )زیدــ(كلمة ك هو على قسمین: تارًة یكون جزءَ و وحرف التهجي 
الموضوعة للتعلیم، والمصنف احترز  )إلخ،..ت ،ب ،أ( :، وتارة ال یكون جزء كلمة وهو شكلد)

م واألزهري قسّ  ـــــــ هو الصوابو ــــــ كان جزء كلمة أم ال  )،جاء لمعنى من حرف التهجي(بقوله: 
حرف التهجي إذا كان جزء كلمة فهو حرف  ه قال: إنَّ أنَّ  إالَّ  ،حرف التهجي إلى قسمین أیضاً 

وله بیكن جزء كلمة فهو اسم، واستدل على اسمیته بق وٕان لم ـــــــ وعنه احترز المصنف ـــــ حقیقة
المصنف  الخفض، والصواب أنَّ  )٨(حروف+و + ،ودخول األلف والالم ،لعالمة االسم من التنوین

 والذي یقبل  ـــــ علمت كما ــــ كانت جزء كل كلمة أم ال أي: مطلقًا، ن حروف التهجيعاحترز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التهجي،واحرتز بقوله: جاء ملعىن من حروف خمتصٌّ باألفعال، حنو:مل، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها : نفحة المسك الداري لقارئ صحیح ، وله مؤلفات من)ه١٢٣٢:ت(الحاج صاحب هذه الحاشیة، ابن = 
وشرحها في خمس مجلدات،  على نهج البردة، في أربعة آالف بیت، البخاري، وقصیدة میمیة في السیرة النبویة،

سلوة ، و ٤/١٥١لناصري:ا ألحمد بن خالد ـــ ألخبار دول المغرب األقصى ستقصااال ترجمته في:=  ،وغیر ذلك
في  ، وشجرة النور الزكیة١/٢٩٦النبوغ المغربي للعالمة عبد اهللا كنون:و  ،٢/٢٧٥:واألعالم ،٣/٤:األنفاس

 على مصدرها في المتوافر بین أیدینا من كتبه.ات من البسیط، ولم نعثر واألبی ،٣٧٩:طبقات المالكیة
  .في (ب، ج): (وٕان یكن منك تشریك) )١(
   (كالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل).في (ب، ج):  )٢(
                    .ج): ال یحظى في (ب، )٣(
                 .في (ب، ج) +...+ لیس )٤(
 في (ب، ج): أفادت <معنى النفي>. )٥(
                    .في (ب، ج): الستقبالٍ  )٦(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٧(
 .في (ب، ج) +...+ لیس )٨(
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٤٦ 

 :والباء ،)أ(األلف اسم  :، فقولك)ت ،ب ،أ( :تلك األشكال التي هي  اسم ما هوعالمة االسم إنَّ 
/الذي هو: (أ، ب،  المسمى ما هو فيوكالمنا لیس في االسم، وٕانَّ  )،ت(اسم  :والتاء )ب(اسم 
وقوله:  ،)٢(/اً واحد/هما المسمى فظنَّ ب قطعًا، فالتبس على األزهري االسم  والمسمى حرفٌ  ،)١(ت)/

(كزاي وقوله:  ،ه احترز من حروف التهجي مطلقاً الصواب أنَّ  قد علمت أنَّ  (إذا كانت أجزاء):
 )ودال ،ویاء ،زاي(ها هي الحروف، وأما ألنَّ  ؛ود) ،وي ،یدز  ،زـ(األولى أن یقول: ك إلخ):...زید

أصحابه عن كیفیة النطق بـ(الجیم) من  )٣(الحروف، وقد سأل الخلیل هي أسماء لتلك ماإنَّ ف
وقوله:  ،)هْ جَ ( :والجواب ،الحرف وأنتم نطقتم باالسم لىعما سألتكم (جعفر) فقالوا: (جیم) فقال: إنَّ 

(إذا لم وقوله:  ،اإلطالقُ  الحقَّ  وقد علمت أنَّ  ،: سواء كانت أجزاء كلمة أم ال)٤(/أي/ (ال مطلقًا)
أي: أشكال یقال له ما قلته صحیح،  (فهي أسماء لمعاٍن)قوله: و  ،أي: أجزاء كلمة تكن كذلك)

 ،)٥("المسمى عین"ولیس االسم  ،حروف قطعاً  ومسمیاُتها ،كالمنا في مسمیاتها لكنَّ  ها أسماء،وأنّ 
 ؛ل، وقیل: الجملة في محل نصب على الحا)حرفــ(في محل رفع صفة ل ):جاء لمعنى(وجملة: 

 :أي ،وضع :، ومعنى جاء)٦(الحرف صار علمًا على الكلمة التي دلت على معنى في غیرها ألنّ 
 ،اسم مقصور ):معنى(و ،وصف واضعهبصف للشيء فهو و  ،یدل على معنىلضع اوضعه الو 

ت: ألفًا بفقل ،تحركت الیاء وانفتح ما قبلها ،بیاء وتنوین )يً معن( :ال یظهر فیه إعراب، وأصله
 )٧(عمًال بقول ابن مالك:

 َأِلفًا اْبِدْل َبْعَد َفْتٍح ُمتَِّصلْ              ِبَتْحِریٍك ُأِصْل  َواوٍ  أوِمْن َیاٍء            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا كانت أجزاء كلمة كزاي زيد ويائه وداله ال مطلقاً، ألنَّ حروف التهجي إذا مل تكن كذلك فهي أمساء ملعان،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /.../ من استدراك الناسخ على المتن.                       )١(
 /.../ من استدراك الناسخ على المتن. )٢(
من أئمة اللغة واألدب، األزدي الیحمدي، الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي أبو عبد الرحمن، ) ٣(

بها ومات  بالبصرة ولد، وهو أستاذ سیبویه النحويّ  ،بها أخذه من الموسیقى وكان عارفاً وواضع علم العروض، 
، ووفیات ٤٥:طبقات األدباء األلباء في، ونزهة ٣١:ر النحویین البصریین: أخباترجمته في = ه).١٧٠سنة (

 .٢/٣١٤األعالم:و  ،٢/٢٤٤:األعیان
 /.../ من استدراك الناسخ على المتن. )٤(
 ، والصواب ما أثبتناه.، وهو تحریففي (ب، ج): غیر المسمى )٥(
من (حرف)؛  وجملة: جاء لمعنى في محل نصب حال((:١٠األزهري: شرح على ) قال أبو النجا في حاشیته٦(

 .))ألنه علم على الكلمة التي دلت على معنى في غیرها فقط، هذا هو الظاهر
، والمعنى: إذا وقعت الواو والیاء متحركة بعد فتحة قلبت ألفًا، ٦٤متن األلفیة، فصل في اجتماع الواو والیاء: )٧(

 ٤/٢٢٩كها وانفتاح ما قبلها =: شرح ابن عقیل:، اصلهما: َقَوَل وَبَیَع، فقلبت الواو والیاء ألفًا؛ لتحر نحو: قال وباع
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وعالمة  )الالمـ(فیكون مجرورًا ب ،اللتقاء الساكنین ؛ذفت: األلفحُ  ،فالتقى ساكنان األلف والتنوین
 .جره كسرة مقدرة على األلف المحذوفة لدفع التقاء الساكنین

 )١(بقوله: وٕالى األجزاء الثالثة أشار في األلفیة

 َواْسٌم َوِفْعٌل ثُمَّ َحْرٌف اْلَكِلمْ ......................                                  
جواب  :)إلخ..فاالسم( :قول المصنف ]: ظ١٥[ ر الشرط لیفید أنَّ قدَّ  ):...إلخ(وٕاذا أردتقوله: و 

 ها تفصح عن الشرطألنّ  ؛)٣(ى فاء الفصیحةسمَّ علیه، وهذه الفاء تُ  )٢(شرط مقدر، والفاء دالة
 وتربطه بالجواب الظاهر.  ،المقدر
هنا وفي  )أل( أشار بهذا إلى أنَّ  ):...الخ(المتقدم في التقسیم: قول األزهري: }فاالسم{     

 القاعدة أنَّ  ألنَّ  )؛إلخ..اسم( :وهو قوله ،للعهد، والمعهود ذكري الفعل والحرف المذكورین بعدُ 
 مثل قوله ،والثاني معرفة ،األول نكرة )اسمـ(األولى، ف عینُ  )٤(](فالثانیة)[ عیدت معرفةً النكرة إذا أُ 

فالرسول األول والثاني  )٥(َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل﴾ * ﴿َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوالً تعالى: 
فهي عین عیدت النكرة بلفظها فهي غیر األولى، والمعرفة إذا أعیدت بلفظها موسى، وٕاذا أُ 

فالعسر الثاني هو األول،  )٦(ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا﴾ * ﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسراً  كقوله تعالى: ،األولى
ه في اآلیة ذكر ألنّ  ؛)٧()یسرین واحدٌ  ن یغلب عسرٌ ل(): األول، ولذا قال ( والیسر الثاني غیر

ه ذكر الیسر الثاني غیر األول، والعسر الثاني عین األول، فكأنَّ  في اللفظ یسران وعسران، لكنَّ 
 . )٨(وهذه القاعدة أغلبیة ،والیسر مرتین  ،العسر مرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فجيم مثال اسم جه، والدليل على أ�ا اسم قبوهلا لعالمات األمساء، حنو: كتبت جيماً، وهذه اجليم أحسن من 

  املتقدم يف التقسيم {فاالسم}السم والفعل واحلرف، وإذا أردت معرفة كلٍّ من اجيمك، وكذا الباقي، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  .َكالُمَنا َلْفٌظ ُمِفیٌد كاْسَتِقمْ  وصدره: ،٣باب الكالم وما یتألف منه:) ١(
 في (ب، ج): والفاء داخلة علیه.                              )٢(
ِهَي اْلَفاء الدَّاِخَلة على َجَزاء الشَّْرط اْلَمْحُذوف َفِهَي تفصح َعن َشرطَها َوتظهر، ومثاله في القرآن الكریم:  )٣(
دیر: ، والتق)٦٠البقرة: ( ﴾َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا﴿

   .١٠٤٩:الكلیات، و ٤٥، ومعاني الحروف ـــ للرماني:٣٩حروف المعاني ـــ للزجاجي: =: ،فانفجرتْ  ضَربَ 
                                .زیادة الزمة من (ب، ج) ](...)[ )٤(
                            .   ١٦-١٥ :اآلیتان سورة المزمل، )٥(
 .٦-٥ سورة الشرح، اآلیتان: )٦(
 ،٢/٥٧٥:النیسابوري ـــ للحاكم المستدرك على الصحیحین، و ١/٣٧٩:ك بن أنسموطأ اإلمام مالك ـــ لمال =:) ٧(
   .٢/٢٣٣:والجامع الصغیر ،١٩/٣٠١عمدة القاري:و 
 .٨٦١:مغني اللبیب، و ١٢٧:من القرآن الكریموٕاعراب ثالثین سورة  ،٣/٢٧٥معاني القرآن للفراء: =: )٨(
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 أنَّ  المعرفة تقتضي جهًال سابقًا، وال شكَّ  ألنَّ  ؛علمعرف ولم یقل یُ ما قال یُ إنَّ  :}فعرَ یُ {      
 :، فال یقتضي جهًال سابقًا، ولذا یقال)علمیُ ـ(المتعلم كان جاهًال بهذه العالمات بخالف التعبیر ب

ر لو عبَّ و ، )١(یتعلق بالكلیات مُ لْ المعرفة تتعلق بالجزئیات، والعِ  ، وأیضاً عارفٌ  :قال، وال یُ عالمٌ  اهللا
منها النداء واإلسناد الذي هو  ألنَّ  ؛ذلككه ذكر جمیع عالمات االسم، ولیس م أنَّ هِ و لتُ  )علمیُ ـ(ب
 ولم یذكرهما.  ،)٢("عالماتالأنفع "

(عبارة عن قول األزهري:  ،)٣(وعبارة البصریین الجرُّ  ،: هذه عبارة الكوفیین}بالخفض{     
بل یكون بها  ،بالكسرة فإن الخفض ال یختّص  :، أما القصوررٌ ودو  فیه قصورٌ  :لیق الكسرة):

ه ، وأجیب عن األول: بأنَّ فف وهو الكسرة في التعریفألخذه المعرّ  )٤(وبالفتحة، وأما الدور اءیوبال
بأنه تعریف  :كما یأتي، وعن الثاني ،ما ینوب عنهاوغیرها إنَّ  ،ها األصلألنَّ  ؛اقتصر على الكسرة

ها تسمى خفضًا، باء الجر، وال یعلم أنَّ  :علم الكسرة التي تحدث بنحو من لفظي، فالمخاطب به
 .)٥(تأملهفكذا قیل  ،بیان اللفظ والتسمیة :فالمقصود به

تبعیة عند أو فیه فیتناول العامل إذا كان حرفًا أو مضافًا  أطلقَ  (عامل الخفض):وقوله:      
  ]: و١٦[ وزاد ،اجتمعت الثالثة على الترتیب في (بسم اهللا الرحمن الرحیم)، وقد )٦(من زادها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف آخره، واخلفض: عبارة عن الكسرة اليت حتدث عند  {بالخفض} واحلرف من قسيميه: الفعل عرف}{يُ 

  ،الدال من زيد يف قولك: مررت بزيد، فزيد اسم، ويعرف ذلك بكسر آخرهككسرة  عامل اخلفض، دخول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             .٨٠:وق اللغویة) =: الفر ١(
 في (ب، ج): أنفع عالمات االسم. )٢(
هذه عبارة كوفیة، وعبارة ((وقال السبتي: ، ))جرٌّ وخفٌض بمعنى واحد(( ١/٤٠٨قال ابن السراج في األصول:) ٣(

البسیط في شرح  ،))البصریین في هذا: باب حروف الجر، وال مشاحة في األلفاظ إذا وقع االتفاق في المعنى
 .٢/١٢٣بن یعیش:ال المفصل ــــ ، و=: شرح٢/٨٣٧ل:الجم

الدور: هو توقف الشيء على ما یتوقف علیه، ویسمى: الدور المصرح، (( ١٠٥:في التعریفات قال الجرجاني )٤(
كما یتوقف (أ) على (ب)، وبالعكس، أو بمراتب، ویسمى: الدور المضمر، كما یتوقف (أ) على (ب)، و (ب) 

 ))على (ج)، و (ج) على (أ)
على شرح ابن  وحاشیة الخضري ،١١وحاشیة أبي النجا: ،١/٤٥:على األشموني ة الصبان) =: حاشی٥(

   .١٧٥، وفتح رب البریة:١/١٤٥:عقیل
ما لم أذكر المجرور بالتبعیة، كما وٕانَّ ((، في باب المجرورات: ٤٨٠قال ابن هشام في شرح شذور الذهب: )٦(

ما العامل عامل المتبوع، وذلك في غیر البدل وعامل التبعیة لیست عندنا هي العاملة، وٕانَّ  فعل جماعة، ألنَّ 
 همع، وقال السیوطي في ))محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر باإلضافة

ِعْند  َال ثَاِلث َلهما َومن َزاد (الّتبِعیَّة) َفُهَو َرْأي اْألَْخَفش َمْرُجوحٌ  َجّر ِإمَّا ِبحرف َأو ِإَضاَفةالْ (( ٢/٤١٣:الهوامع
  .))اْلُجْمُهور
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  :)١(بعضهم الجر بالتوهم كقوله
 آتیا انــئًا إذا كــشی قٍ ـــوال ساب       ى     ضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ ي لَ نِّ أَ  يَ ا لِ دَ بَ        
 الذي هو  )مدرك(م دخول حرف الجر على لتوهُّ  ؛المنصوب )مدركَ (على  بالجرِّ  )سابق(فعطف 

 دخول  نامنصوب، فتوهم )٢(ناالغالب في خبر لیس أن یكون مقرونًا بالباء، وه ألنَّ  ؛لیس خبر
                      :)٤(كقوله )٣(حرف الجر علیه، وزاد بعضهم الجر بالمجاورة

 جاٍد ُمَزمَّلِ كبیُر أناٍس في بِ               ـــــــــهِ قِ دْ وَ  ینِ ــانـــي أفــــف اً انــأبَ  نَّ أك          
، العاملة عمل إنَّ  )نَّ أك(المرفوع على أنه خبر  )كبیر(نعت  هألنَّ  ؛وحقه الرفع ،بالخفض )مزملــ(ف

في /العامل ثوب غلیظ، والحق أنَّ  :جادانخفض، والبِ  )جادبِ (لكنه لما جاور المخفوض وهو 
   لمخفوض قبله في اللفظ، وأما في )٦(عبالإلتوأن الكسرة في الثاني  ،مالحرف المتوهَّ  )٥(/األول

 فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة اإلتباع، وعلیه فالجر :التقدیر
 ما هو بالثالثة المتقدمة.إنَّ 

آخرها،  التنوین في ها تنوینًا إذا جعلتُ نُ نوِّ الكلمة أُ  تُ نْ وَّ نَ  هو في األصل مصدرُ  :}والتنوین{      
كت اللتقاء رّ ما إذا حُ م اً احتراز  ؛أصالةً  :أي )نون ساكنة(قال األزهري:  :وفي االصطالح

الصواب  :(تتبع آخر االسم)وقوله:  ،، فال یعتبر ذلك التحریكالرجلَ  ضاربٌ  الساكنین نحو: زیدٌ 
معرفة االسم متوقفة على معرفة التنوین، ومعرفة  نَّ أل ؛في كالمه دوراً  آخر الكلمة، ألنَّ : أن یقول

فًا و مكن أن یكون االسم معر ه یُ : بأنَّ فجاء الدور، وأجاب بعٌض  ،التنوین متوقفة على معرفة االسم
  ، فإنَّ )ید(ر خِ آحكمًا كأو ، )زید(ر خِ آك إما حقیقةً  ):راآلخِ و(، )٧(بغیر التنوین، فینتفي الدور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لفظ، تتبع آخر االسم يف ال زائدة وهو نون ساكنة {والتنوين}:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفي روایة الدیوان: (وال سابقًا)، فإذا كان على ١٤٠) البیت من الطویل، لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه:١(
روایة الدیوان فال شاهد فیه؛ ألنه معطوف على (مدرك) الذي هو خبر (لیس)، والبیت من شواهد سیبویه في 

  .  ٢/٤٦٠، واإلنصاف في مسائل الخالف:٢/٤٢٦، والخصائص:١/١٦٥الكتاب:
                                              .في (ب، ج): <وهو> هنا )٢(
الجر بالمجاورة هو اختیار الجمهور من البصریین  أنَّ  إلى ،٢/٥٣٥:الهوامع همع) ذهب السیوطي في ٣(

وظاهرة المجاورة في الدراسات النحویة ومواقعها في القرآن الكریم و=:  رٍب،یین، كقولهم: هذا ُجحر َضٍب خَ والكوف
 .٧ــ فهمي حسن النمر:ــ
   .١/٦٧في دیوانه: المرئ القیس بن حجر الكندي من الطویل، البیت )٤(
 /.../ من استدراك الناسخ على المتن.                                 )٥(
 في (ب، ج): باإلتباع. )٦(
وقد یقال: الجهة منفكة؛ ألنه قد یعرف االسم بغیر التنوین من العالمات، (( ١٢قال أبو النجا في حاشیته: )٧(

 .))فال تتوقف معرفته، أي: االسم، على معرفته

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

٥۰ 

  العرب لم )١("ألنَّ " (وتفارقه في الخط):وقوله:  ،لكثرة االستعمال ؛فحذف آخره )یدي( :أصله
  ة لمفارقتها في الخط علَّ (استغناًء عنها): ة في الخیشوم فقط، وقوله: ه نون غنَّ ألنَّ  ؛حرفاً تضع له 

 من إضافة الصفةتكرار الشكلة): ب(قوله: و أي: ألجل االستغناء عنها بالحركة المكررة، 
 ):ساكنة(فهي لبیان اإلعراب، فخرج بقوله  :ا األولىما حصل بالثانیة، وأمَّ للموصوف، والتكرار إنَّ 

فالنون ، )٣(/ویرتعد/ أي: الذي یرتعش ،للمرتعش )نْ شَ عْ رَ (و )٢(للطفیلي )نْ یفَ ضِ (كنون  ،المتحركة
دعاء،  الطفیلي یأتي من غیر ألنَّ  ؛)٤(فعلهمالما زیدت فیهما تشبیهًا فیهما زائدة غیر ساكنة، وٕانَّ 

                      :)٥(بعضهم في الطفیلي قولَ  فهو زائد، واآلخر حركته غیر مقصودة، وما أحسنَ 
 ]: ظ١٦[ فُ ـــــخطُ تَ  للموائدِ  على األكل برقٌ           ـهُ ـــــیمـــــــیـــــنَ  كــأنَّ  ـيٌّ ــــلِ ـــیْ ـــفَ ــا طُ ــأتـــان      
 ـــفُ ـَّ قتــــتـــلــ ـــةٌ ي إال حیـَّ ـفــــمـــا هــــ          ي أقبلتْ ـــصا موسى إذا هاكي عَ ــحتُ       
 فُ ـــیزحَ  ه جاءَ ــدامُ ـــأق عتْ طِّ د قُ ـــوق          ةٌ دَ زرْ  وفي الغربِ  فلو كان في شرقٍ       

ه ال یخرج به شيء، واحترز ألنَّ  ؛ف كاشف لبیان الواقع ال لالحترازفوص )زائدة(وأما قوله: 
من النون الساكنة الزائدة، ولكنها في الوسط، فال  )تلحق آخر االسم( :وفي نسخة ،)تتبع(: قولهب

إلى االسم من نون  )رآخِ (، واحترز بإضافة )كسرمنْ (لألسد و )فرغضنْ (یقال لها تنوین نحو: 
 :)إلخ...في اللفظ وتفارقه( :واحترز بقوله ،)٧(َوَلَیُكوناً و )٦(اً َلَنْسَفع: نحو فيالتوكید الخفیفة 

                         :)٨(من قوله )نْ العتابِ (نحو:  )أل(ك تجامع لفال یقال فیها تنوین، ولذ ،ً امن النون التي تكتب خطّ 
 )٩(/َوُقوِلي ِإْن َأَصْبُت َلَقْد َأَصاَبنْ /           ْن ــــْوَم َعاِذَل َواْلِعَتابَ ـَـــ ي اللّ ِــ َأِقلّ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الضبط بالقلم، عند  كرار الشكلةوتفارقه يف اخلط، استغناًء عنها بت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                .) في (ب، ج): <أي> ألنَّ ١(
لَّذي یدخل المآدَب َولم ُیْدع ِإَلْیَها ُهَو منسوٌب ِإَلى فیلي، وهو اوطُ  لٌ التطفُُّل: مصدر تَطفََّل، ویقال: هو متطفّ  )٢(

َلُه:  َوَكاَن َیْأِتي الوالئَم دون َأن ُیْدَعى ِإَلْیَها، َوَكاَن ُیَقالُطفیل، رجل من بني عبد اهللا بن َغطَفان من أهل اْلُكوَفة، 
 .١١/٤٠٤:العرب لسان، و  ١٣/٢٣٦:، وتهذیب اللغة٤/٤٢٩العین ـــ للخلیل:كتاب : = ،ُطفیل األعراس

                                   ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )٣(
 .في (ب، ج): بفعلهما )٤(
  ) من الطویل، مجهولة القائل.٥(
 .َكالَّ َلِئن لَّْم َینَتِه َلَنْسَفعًا ِبالنَّاِصَیةِ من سورة العلق، واآلیة بتمامها:  ١٥اآلیة من  )٦(
اِغِرینَ  َوَلِئن لَّْم َیْفَعْل َما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكوناً من سورة یوسف، ومنها:  ٣٢ :اآلیةمن  )٧(  .مَِّن الصَّ
وهمع  ،١/٢٧ي:شرح األشمونو  ،٢/٢٩٨هو من شواهد الكتاب:و  ،١/٦٨في دیوانه:لجریر  من الوافر، البیت )٨(

 . ٢/٢٦٠الهوامع:
 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن، وهو لیس في (ب، ج) )٩(
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٥۱ 

 أنواع التنوین المشهورة  ألنَّ  ؛األمثلةر كرَّ  إلخ):...ورجلٍ  زیدٍ  :(نحووقوله: ، عرف بها االسمفال یُ 
فهو  : أما تنوین التمكین ،ضوَ أربعة: تنوین التمكین، وتنوین التنكیر، وتنوین المقابلة، وتنوین العِ 

 من  وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى، وال الفعل فتمنع ،صرفةنالالحق لألسماء المعربة الم
 تنوین :الثاني ،ه یكون في المعارف وفي النكراتلى أنَّ إشارة إ )؛رجلو زید ــ(ل له بالصرف، ومثَّ 

 )١([(كان)] منها نفرقًا بین معرفتها ونكرتها، فما نوِّ  ؛وهو الالحق لبعض األسماء المبنیة :التنكیر
 ،بكسرة واحدة )صهِ ( :، فإذا قلتَ )هصَ ــ(ب )٣("هلَ ومثّ " ،معرفة )٢([(فهو)] ن منهانكرة، وما لم ینوَّ 

 :فهو معرفة، وٕان قلتَ  ،بغیره مْ وٕان شئت تكلَّ  ،عن الكالم المعهود بیني وبینك اسكتْ  :فمعناه
 : )٤(فهو نكرة، وقد قال ابن مالك ،كل كالم نع اسكتْ  :فمعناه ،بالتنوین )صهٍ (

ُن                      ِمْنَها َوَتْعِریُف ِسَواُه َبیِّنُ           َواْحُكْم ِبَتْنِكیِر الِذي ُیَنوَّ
، )مسلماتــــ(ل له بومثَّ  ـــــ)٥(قیلكما ـــــ وهو الالحق لجمع المؤنث السالم  :الثالث: تنوین المقابلة

 ، وجمع المذكر)٦(++السالم جمع المذكر جمع المؤنث السالم فرعُ  ألنَّ  ؛تنوین مقابلة :ما قیل لهوٕانَّ 
سبب  :، وقیل)٨("له التنوین مقابلةً  عطيَ فأُ "ولم توجد في جمع المؤنث،  ،فیه النون )٧(+السالم+

كقوله  ،ا عن جملةإمَّ  :والعوض )،حینئذــ(ل له بومثَّ  ،الرابع: تنوین العوض ،)٩(التسمیة غیر هذا
 الحلقوم  الروحُ  بلغتْ  نتم حین إذْ أو  :ــــ واهللا أعلم ــــ واألصل )١٠(﴿َوَأنُتْم ِحیَنِئٍذ َتنُظُروَن﴾تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : زيٌد ورجٌل وصٍه ومسلماٍت وحينئٍذ،  فهذه أمساء لوجود التنوين يف آخرها،حنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(ب، ج) ) [(...)] زیادة واجبة من١(
  .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٢(
 في (ب، ج): ومّثل له.  )٣(
  . ٤٣باب أسماء األفعال واألصوات:متن األلفیة، ) ٤(
 .١/٣٢، وشرح االشموني:١/٣٩، وأوضح المسالك:١/١٤٥=: الجنى الداني: )٥(
 في (ب، ج).                                 +...+ لیس )٦(
 في (ب، ج). +...+ لیس )٧(
 في (ب، ج): فأعطي التنوین في مقابلة النون. )٨(
سبب هذا التنوین هو الصرف، وقد ردَّ علیه غیر واحد  ه) إلى أنَّ ٤٢٠ذهب علي بن عیسى الرَّبعي (ت: )٩(

 والتنوین الدَّاِخل(( ، بقوله:١/١١٨:من العلماء، من ذلك ما ذكره العكبري في اللباب في علل البناء واإلعراب
ِبَدِلیل ثُُبوته ِفیَما َال َوَما َقاَله َضِعیف  ،ُهَو َتْنِوین الّصْرف :َوَقاَل الربعيُّ ، َهَذا الجمَع َلْیَس َتْنِوین الّصْرف على

َعْنَها یُدلُّ على أنَّها  َوَقْولهْم (َهِذه عرفاٌت ُمَباَرًكا ِفیَها) فَنْصُب الحالِ  أفضُتم من عرفاتٍ  :یْنَصرف َكَقْوِله َتَعاَلى
و=: ، ))على َذِلك اْلجمع معرَفة َوِهي مؤنَّثة، وٕانَّما َهَذا التَّْنِوین َنِظیر النُّون ِفي (ُمسلُموَن) ِإْذ َكاَن َهَذا اْلجمع فرعاً 

 .١/١٤٥، والجنى الداني:٣/٢٥٢شرح الرضي على الكافیة:
 .                                  ٨٤) سورة الواقعة، اآلیة:١٠(
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٥۲ 

فالتقى  ،ض منها التنوینوِّ ، وعُ اختصاراً  من الفعل والفاعل والمفعول :ثم حذفت الجملة ،تنظرون
تنوین ــ(ا عن كلمة كوٕامَّ  ،فكسرنا الذال على أصل التقاء الساكنین ،والتنوین )إذ(ساكنان، ذال 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض﴾ْلَك الرُُّسُل تِ ﴿في قوله تعالى:  )بعض على بعضهم،  :أي ،)١(َفضَّ
ا وٕامّ  إنسان، كلُّ  :أي ]: و١٧[ ،)٢(َشاِكَلِتِه﴾ ﴿ُقْل ُكلٌّ َیْعَمُل َعَلىفي قوله تعالى:  )تنوین كل(و
رفعًا  )لفاعِ مَ (التي هي على وزن  ،ةمن الجموع المعتلَّ  )واشٍ وغَ  ارٍ و جَ (نحو:  ،فٍ ر عن ح ٌض وَ عِ 

منع الصرف  أنَّ  لكونها على صیغة منتهى الجموع، واألصحُّ  ؛فهي ممنوعة من الصرف ًا،وجرّ 
استثقلت ف ،من غیر تنوین بالضمِّ  ،واشيُ وغَ  يُ وار جَ  :واشٍ وغَ  ارٍ و فأصل جَ  ؛على اإلعالل سابقٌ 
 كسرةٍ  ثرَ إرًا بوقوع الیاء ساكنة آخِ  ثقلٍ  فبقي هنالك مزیدُ  ،ةالضمَّ  :أي ،ذفتة على الیاء فحُ الضمَّ 

منتهى  بصیغة اللفظ إخاللٌ  في یكون لئالَّ  ؛ض عنها التنوینوِّ بحذف الیاء، ثم عُ  )٣("تففِّ فخُ "
ة أو عن الضمَّ  ٌض وَ التنوین، عِ  إنَّ  :، وقیل)٥(على منع الصرف سابقٌ  اإلعاللُ  :، وقیل)٤(الجموع

 .)٦(الفتحة النائبة عن الكسرة
  +وال ینافي أنَّ  االسم الذي یمكن دخولها فیه، )٧(في /أول/ :أي }ودخول األلف والالم{     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه يف أوله حنو: الرجل والغالم، فالرجل والغالم امسان لدخول األلف والالم يف  {ودخول األلف والالم}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .                                  ٢٥٣) سورة البقرة، اآلیة:١(
 .٨٤) سورة اإلسراء، اآلیة:٢(
 في (ب، ج): فخفف. )٣(
، ٣/١٤٧شرح األشموني:، و ١/١٥وأوضح المسالك: ،٣/٣٠٨الكتاب: =:،والجمهور هذا مذهب سیبویهو  )٤(
 .١/٣٠إلى أوضح المسالك ـــ لمحمد عبد العزیز النجار: ، وضیاء السالك١/٢٥التصریح:و 
وبحذفها التقى  ،أصل (جواٍر): (جوارٌي) بالضم والتنوین، فاستثقلت الضمة على الیاء فحذفت أي: أنَّ  )٥(

(جواري) على وزن مفاعل  ة فصار: (جواٍر)، ثم وجدوا أنَّ ها حرف علَّ ساكنان (الیاء والتنوین) فحذفت الیاء، ألنَّ 
فمنعوه من الصرف، ألن الیاء المحذوفة لعلة صرفیة في حكم الموجود، وهذا هو المشهور عند األخفش 

وشرح األشموني  ،٣/١١٩٩=: توضیح المقاصد والمسالك: صرف،منع الاإلعالل سابق على  والمتأخرین بأنَّ 
 . ١/٤٩وحاشیة الخضري على ابن عقیل:  ،١/٣٠٩ة:على األلفی

مهور أیضًا ـــــ إّال م على اإلعالل ــــ وهو مذهب الجمنع الصرف مقدَّ  ه أنَّ هذا مذهب المبرد والزجاج، وفی )٦(
ولیس عوضًا عن الیاء، فأصله  ،التنوین في(جواٍر وغواٍش) عوض عن حركة الیاء أنَّ  أنهما خالفا الجمهور في

بعد منعه من الصرف: (جوارُي) بإسقاط التنوین، فاستثقلت الضمة على الیاء فحذفت، وأتي بالتنوین عوضًا 
والصحیح ما ((قال ابن عصفور:  ن) فحذفت الیاء اللتقاء الساكنین،عنها، ثم التقى ساكنان: (الیاء الساكنة والتنوی

 الممتع ،))یض الحرف من الحرف أكثر في كالمهم من تعویض الحرف من الحركةتعو  نَّ ذهب إلیه سیبویه، أل
، ٣/١١٩٨توضیح المقاصد والمسالك:و  ،٢/٥١٤، و=: سر صناعة اإلعراب:١/٣٥٢في التصریف: الكبیر

 . ١/٤٩وحاشیة الخضري:
 /.../ من استدراك الناسخ على المتن.                         )٧(
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٥۳ 

ر عبِّ ولم ی ،ر باأللف والالموعبَّ  ،)١(دخول (أل) علیها+ كالمضمرات ـــــــ ال یصحُّ  بعض األسماء ـــــــ
  )أل( :، فالقیاس)٢()هلـــ(فالموضوع على حرفین ینطق بلفظهما ك تقریبًا على المبتدئ، وٕاالَّ  )ألـ(ب

 الموصولة على  )أل(والزائدة، ودخول  ،فةالمعرّ  :)٣(فیشمل جمیع أقسامها في (أل) وأطلق
  )٤(ه:المضارع في قول

 )٥(/وال األصیِل وال ذي الرأي والَجَدِل/            هُ كومتُ حُ  ىضَ رْ التُ  مِ كِ بالحَ  ما أنتَ       
  )أل(ستثنى منها نعم یُ  ،رز عنهتًا فال یحقاس علیه، وحیث كان شاذّ سمع وال یُ یُ حفظ و یُ  شاذٌّ 

ه نّ إ ثم ،األفعال قیاساً  على ها تدخل، فإنَّ هل قام زیدٌ  :بمعنى ؟قام زیدٌ  )أل(نحو:  ،)٦(االستفهامیة
 ،الغیر األصلیةاأللف والالم  )٧("بهالمراد " نَّ أ إلخ)األلف... ودخول( :یؤخذ من قول المصنف
 ،)٨(﴿َأَلدُّ اْلِخَصاِم﴾من قوله تعالى:  )دُّ ألَ (نحو:  ،ها تكون في األسماءاحترازًا من األصلیة، فإنَّ 

من  )ىهَ ألْ (ونحو:  ،)٩(﴿َوَأْلَقى ِفي اَألْرِض َرَواِسَي﴾ من قوله تعالى: )ىقَ ألْ (وفي األفعال نحو: 
 .ف بها االسمعرَّ فال یُ  فهي فیهما أصلیةٌ  ،)١٠(﴿َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر﴾قوله تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في (ب، ج). ) +...+ لیس١(
) اختلف النحویون في أداة التعریف (أل) في (الرجل) ونحوه، فقال الخلیل: المعّرف هو (أل) برّمتها، والهمزة ٢(

مزة زائدة اجتلبت للنطق بالساكن، أصلیة، أي: هي همزة قطع عنده، وقال سیبویه: المعّرف هو (أل) برمتها، واله
=:  والالم زائدة. ،النحویین هو (الالم) وحدها، وذهب المبرد إلى أن الهمزة للتعریفوقال كثیر من 

، وشرح الرضي ١/٤٩٠، واللباب في علل البناء واإلعراب:٤١، والالمات:١/٢٢١، والمقتضب:٣/٣٢٤الكتاب:
 . ٤٠ـــ٣٩ر صالح سلیمان قدارة:خالفیة بین الخلیل وسیبویه ــ فخ، ومسائل ٣/٢٤١على الكافیة:

والموصولة) ویندرج تحت  كل  قسم  فروع،  فــ(أل) المعرفة  تكون إما  ،والزائدة ،) هي ثالثة أقسام: (المعّرفة٣(
أو لالستغراق، والتي للعهد تكون إما للعهد الذهني أو للعهد الذكري، وأما  ،أو لتعریف الجنس ،لتعریف العهد

دخل على المعرفة والنكرة فال تفید التعریف أو التنكیر، مثل: الالت والعزى والمأمون، وأما الزائدة: فهي التي ت
 ،٢/٤٢٤نصاف:اإل =: عند الجمهور الموصولة فهي التي تدخل على الفعل اختیارًا عند الكوفیین واضطراراً 

، والنحو ١/٥٣٧، وشرح االشموني:١/٣١٧، وشرح شذور الذهب البن هشام:١١٣ـــ١/١١٢وشرح قطر الندى:
 .٨٤ـــ١/٨٣:إلى ألفیة ابن مالك ـــ للفوزان ، ودلیل السالك١/٤٢٩الوافي:

وشرح  ،٢/٥٢١اإلنصاف: ولیس في دیوانه، وهو من شواهد:للفرزدق، البیت من البسیط، وینسب  )٤(
 . ١/١٤:ــ للبغداديـــ وخزانة األدب، ١/٥٨وهمع الهوامع: ،١/١٣٧، وشرح ابن عقیل:١/٣٤التسهیل:

  .في (ب، ج) استدراك الناسخ على المتن، ولیس /.../ العجز من )٥(
 .١/٣٣:التصریح=:  ،(أل) االستفهامیة: هي التي قد تدخل على الفعل الماضي، وتكون بمعنى (هل) )٦(
 في (ب، ج): المراد بالدخول. )٧(
                                      .٢٠٤یة:، اآلالبقرةسورة  )٨(
 .١٥) سورة النحل، اآلیة:٩(
 .١، اآلیة:التكاثرسورة  )١٠(
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٥٤ 

حروف الخفض معطوفة  على أنَّ  ،ه بإعادة المضافنبّ  إلخ):...(ودخول حروف: األزهري قولو 
حروف  یتْ المعنى علیه، وسمّ  أنَّ  ، وال شكَّ )ودخول(مدخولة لقوله:  )األلف والالم(على 

تسمى: و  ،حروف اإلضافة :وتسمى ،وحروف النصب ،كحروف الجزم ،باعتبار عملها ،الخفض
أشار في  ،مع زیادة النداء واإلسناد ،وٕالى هذه العالمات ــــ كما یأتي إن شاء اهللاــــ  حروف الصفة

 :)١(األلفیة بقوله
 َوُمْسَنٍد ِلِالْسِم َتْمِییٌز َحَصلْ              ِباْلَجرِّ َواْلتَّْنِویِن َوالنَِّدا َوَأْل                
 الرسول ألنَّ  )؛رجلین( :بنحو )الرسول( ل بدلَ ولى أن یمثِّ األَ  ):...الخ(نحو: من الرسول: هقولو 

س الترتیب (وعكَّ وقوله:  ،والخفض الظاهر )أل(المبتدئ اسمیته من  ]: ظ١٧[ علم
 ل كالم األزهري بأن الترتیب الطبیعي هو أن یكون المتأخر متوقفًا على شكِ استُ  إلخ):...الطبیعي

الثنین، فإن وجود االثنین متوقف على وجود الواحد، وال ا إلى كالواحد بالنسبة، وجود المتقدم
 )أل(إذ قد یوجد الخفض والتنوین من دون  ؛بعد وجوده، وما هنا لیس كذلك یمكن وجودهما إالَّ 

 ال عینه باعتبار أنَّ  ،شبیه بالطبیعيتوأجیب: بأن مراده ال ،كقولك: غالم زید ،ف الخفضو وال حر 
الكالم على حروف  ألنَّ  ؛م ما یكون آخراً ومنها ما یوجد آخرًا، وقدَّ  ،من العالمات ما یكون أوالً 

، الكالم فیه قصیر، لیتفرغوا إلى ما الكالم فیه طویلما موا الخفض طویل، وعادتهم غالبًا أن یقدِّ 
فآخره متوقف على أوله  ،ه ترتیب طبیعي باعتبار محل االسم الذي فیه العالماتأو یقال: إنَّ 

وقوله:  ،تغلیب ففیه ،أوالً  أي: ما عدا الخفض المذكور ،(وعطف العالمات)وقوله:  ،طبعاً 
ا بالواو، مبعطفه قال: المصنف أشعر بذلكإشعار للعطف بذلك، نعم قد یُ ال بل  إلخ):...(إشعاراً 

 ،)٢(جمعٍ  مانعةَ  ال خلوٍّ  و مانعةَ أو  ،)أو( :الواو العاطفة في غالب العالمات بمعنى أنَّ والظاهر 
  على والتنوین یدلُّ  على التعریف، تدلُّ  )أل( علة المنع أنَّ  (كاأللف والالم مع التنوین):وقوله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف أوله أيضًا حنو: ِمن الرسول، فالرسول اسم لدخول حرف اخلفض  {حروف الخفض}دخول  {و}، أوهلما 

عليه وهو ِمن، وحاصل ما ذكره من عالمات االسم أربع: اثنتان تلحقان االسم يف آخره، ومها: اخلفض 
لطول لطبيعي؛ والتنوين، واثنتان تدخالن عليه يف أوله ومها: األلف والالم، وحروف اخلفض، وعكَّس الرتتيب ا

بالواو املفيدة ملطلق اجلمع إشعارًا بأنَّ بعضها قد جيامع بعضاً  ف العالماتطْ الكالم على حروف اخلفض، وعَ 
   يف اجلملة كاخلفض مع التنوين أو مع األلف والالم، وقد ال جيامع كاأللف والالم مع التنوين، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .  ٣یتألف منه: باب الكالم وما) ١(
من معاني (أو) أنها تفید التخییر، نحو: تزّوْج هندًا أو أختها، فال یجوز الجمع بین هند وأختها، وهي هنا ) ٢(

، ٥٣=: حروف المعاني: ، فتكون مانعة خلو.مانعة جمع، وقد تكون لإلباحة نحو: جالس الحسن أو ابن سیرین
 . ١١٩، وحاشیة الصبان:٧٩:ومعاني الحروف
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٥٥ 

 ؛وكذلك التنوین مع اإلضافة ،فالالم أصلیة )١(﴿َأْلَفافًا﴾ا نحو قوله تعالى: وأمَّ  ،التنكیر، فتنافیا
: إلخ)...(ثم استطرد قوله:و ، ؤذن باالتصال فتنافیا أیضاً وهي تُ  ،ؤذن باالنفصالالتنوین یُ  ألنَّ 

الشيء في غیر محله، وأشار  ذكرُ  :واالستطراد ،قال كذا، ثم استطرد :أي ،ممعطوف على متوهِّ 
ه ذكرها الكتاب، فإنَّ  في آخر ة حروف الخفض هنا، وذكرها أیضاً بهذا إلى دفع التكرار بین عدَّ 

ها فمحلُّ  ها، وٕاالَّ نُ یِّ بَ یُ قائًال قال له: ما هي؟ فشرع  كأنَّ  ،ا قال: وحروف الخفضه لمَّ ألنّ  ؛هنا تبعاً 
مع قطع النظر  ،لألسماء لبیان كونهما عالمةً  ؛ذكرها هناه نَّ إ، وقد یقال )٢(یأتيما أصالة هو 

فال استطراد وال  ،المةً ــر عن كونها عـــــقطع النظ عن عملها، وفیما یأتي ذكرها باعتبار العمل مع
 ه لم یستوفها وهو كذلك. إلى أنَّ  إشارةً  ،بعضاً  :أي ،)(جملةً وقوله:  ،الموضوع مختلفٌ  نَّ أل ؛تكرار

 نَّ إفیقدر العطف سابقًا على اإلخبار، وبه یندفع ما قیل  ا،وما عطف علیه :أي ،}نمِ {     
اإلخبار بالمفرد  وال یصحُّ  ،مفرد ):نمِ (، و)٣(/وحروف جمع )حروف(واقعة على  /(هي) لفظة

ها جعلُ  الحكم إلیها یصحُّ  ]: و١٨[ وبنسبة ،لفظها فالمرادُ  ،كانت حرفاً  وٕانْ  ):نمِ (عن الجمع، و
 : )٤(وفي الكافیة ،كما هنا ،خبراً 

 َفاْحِك َأِو اْعِرْب َواْجَعَلْنَها اْسَما               ا ـــْكمَ ـــَت ِألََداٍة حُ ــبْ ــسَ ـَوإِْن نَ            
مبتدأ  :نمِ  )جرٍّ  حرفُ  نْ مِ (لي  أعربْ  من قال:قول  في )نمِ (فتقول في  ،جعلها مبتدأً  ویصحُّ 
 )نمِ (سرت للفرق بین كُ  ولحقها الفتح للخفة، لكنْ  ،مكسورة (ِمن) ومیم ،هو الخبر :جر وحرفُ 

 ؛بحذف األلف وتسكین النون فَ فِّ خُ ف )انَ مِ ( :ها: أصلُ )٥(االسمیة، وقال الكسائي )نمَ (الحرفیة و
ت على خالف أصل التقاء حَ تِ فُ  لقیها ساكنٌ  االستعمال، وهي مبنیة على السكون، فإنْ  لكثرةِ 

 .كسر كراهیة توالي كسرتینولم تُ  ،الساكنین
من هذه الحروف على  األزهري اقتصر في كل حرفٍ  اعلم أنَّ  إلخ):...(ومن معانیهاوقوله:     

 ،خرَ أُ  يَ لها معان أنَّ  على لم یأت بها، ویدلُّ أخر  معنى مشهور من معانیه، وٕان كانت لها معانٍ 
  علیه،  قٌ فَ وهو متَّ  ،ا في المكان كمثالهمَّ إ )نمِ (واالبتداء في  ،التبعیضیة في جمیعها )نمِ ـ(إتیانه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكسر امليم، ومن  {ِمن}أي: حروف اخلفض  ،{وهي}مجلة من حروف اخلفض فقال: كر مث استطرد فذ 

    االبتداء، :معانيها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 .﴾َأْلَفافاً  َوَجنَّاٍت ﴿ ، واآلیة بتمامها:١٦، اآلیة:النبأ) سورة ١(
 ) محلها هو باب مخفوضات األسماء، وهو آخر أبواب الكتاب.٢(
 /.../ من استدراك الناسخ على المتن. )٣(
  .٤/١٧١٦:شرح الكافیة الشافیة=:  )٤(
 .٢/٤٦٠، وهمع الهوامع:١/١٣٦:اللمحة في شرح الملحة، و ٢/٣٦٢:: األصول في النحورأیه في = )٥(
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، ومنه قوله تعالى: )٢(مان"زَّ لل"سبة ة بالنِّ على قلَّ  ه واردٌ أنَّ  ، والحقَّ )١(وفیه خالف ،في الزمانأو 
ِل َیْوٍم َأَحقُّ   :)٤(وٕالیه أشار في األلفیة بقوله )٣(﴾ِفیهِ  َتُقومَ  َأنْ  ﴿ِمْن َأوَّ

 َوَقْد َتْأِتي ِلَبْدِء اَألْزِمَنةْ  ..................                  ......                
ل ومثَّ  ،بیان آخر المسافة من مكان أو زمان :أي ،)لخ...إاالنتهاء :(ومن ومعانیهاوقوله: 
َیاَم ِإَلى الَّلْیِل﴾ :ومثال الزمان ،للمكان أشار في  ،تفید االنتهاء )إلى(، وٕالى كون )٥(﴿ثُمَّ َأِتمُّوْا الصِّ
 :)٦(بقوله مع (حتى والالم) األلفیة

 .....................                  ِلالْنِتَها َحتَّى َوَالٌم َوإَِلى                
بسبب إیجاد مصدر  ،شيء عن المجرور بهاال هي بعدُ  إلخ):...المجاوزة :من معانیهاو (قوله: و  

 :ةومعنویَّ  ،عن القوس بسبب الرمي السهمُ  دَ عُ بَ  :ة كمثاله، ومعناهیَّ سِّ وهي حِ  ،ي بهاالفعل المعدِّ 
اهللا  أنَّ  :ما المرادُ عنه، وٕانَّ  ذِ بسبب األخْ  ،عن زیدٍ  العلمِ  دَ عْ بُ  لیس المرادُ ألّنه  ؛عن زید العلم كأخذتُ 

 : )٧(أشار في األلفیة بقوله ،للمجاوزة )نْ عَ (عنه، وٕالى كون  كَ ذِ فیك علمًا بسبب أخْ  خلقَ 
 ِبَعْن َتَجاُوَزًا َعَنى َمْن َقْد َفَطنْ .......................                            

 كمثاله، ا حقیقيإمَّ ، وهو لوُّ ومعناها العُ  ،اء زائدتانین والتَّ السِّ  (ومن معانیها االستعالء):وقوله: 
 : )٨(كقوله ،بةلَ ر والغَ هْ ا معنوي بمعنى القَ وٕامَّ 

 ِمْن َغْیِر َسْیٍف َوَدٍم ُمْهَراقِ               َقِد اْسَتَوى ِبْشٌر َعَلى اْلِعَراِق            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من البصرة إىل الكوفة، فالبصرة والكوفة امسان؛ لدخول حرف  االنتهاء، ومثاهلما: سرتُ  :ومن معانيها {وإلى}
ومن معانيها اجملاوزة، حنو: رميت السهم عن  {وعن}اخلفض عليهما، وهو ِمن يف األوىل، وإىل يف الثانية، 

 اجلبل، فاجلبل  ستعالء، حنو: صعدت علىاال :ومن معانيها {وعلى} القوس، فالقوس اسم؛ لدخول عن عليه،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ال یجوز وذهب البصریون إلى أنَّ ، استعمالها في الزمان والمكان یجوزُ  )نمِ (ذهب الكوفیون إلى أنَّ  )١(
، وائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة ١/٣٦٠=: اإلنصاف في مسائل الخالف: استعمالها في الزمان.

 .١٤٢والبصرة ـــ لعبد اللطیف بن أبي بكر الشرجي:
                   ، والصواب ما أثبتناه.مٌ هْ مكان، وهو وَ ) في (أ ، ب، ج): لل٢(
 .  ١٠٨) سورة التوبة، اآلیة:٣(
 والبیت بتمامه: ،٢٦باب حروف الجر:) ٤(

 ْن َوَقْد َتْأِتي ِلَبْدِء اَألْزِمَنةْ ِبمِ                 َبعِّْض َوَبیِّن واْبَتِدْئ ِفي اَألْمِكَنْة                    
 .١٨٧سورة البقرة، اآلیة:  )٥(
 .  َوِمْن َوَباٌء ُیْفِهَماِن َبَدالَ   ، وعجزه:٢٦باب حروف الجر: )٦(
  . َعَلى ِلالْسِتْعَال َوَمْعَنى ِفي َوَعنْ  وصدره:، ٢٧باب حروف الجر: )٧(
، ٢/٢١٨یتیمة الدهر:، و ١/١٠٧٨زوقي:للمر  ـــ شرح دیوان الحماسة =:  البیت من الرجز، مجهول القائل )٨(

  .٩/٧والبدایة والنهایة ـــ البن كثیر:
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 :)١(لالستعالء أشار في األلفیة بقوله )على(وٕالى كون 
 .............                  ......................... َعَلى ِلالْسِتْعالَ            

في الكتاب،  أو مجازیة كقولك: نظرتُ  ،ة كمثالهیا حقیقوهي إمَّ  الظرفیة): :(ومن معانیهاوقوله: 
نزل منزلة الظرف المشتمل على المظروف  ،ومحیطًا به ،شاغًال للنظر الكتاب ]: ظ١٨[ ونِ كَ لِ فَ 

 :)٢(بقوله ،مع زیادة الباء ،شار في األلفیةأ ة،تفید الظرفی (في) حقیقة، وٕالى كون
   .................... َوِفي                        َوالظَّْرِفیََّة اْسَتِبْن ِبَبا......           

 بَّ رُ  قلیل كمثاله، والتكثیر كقولك:توالتكثیر كثیرًا، فال ،قلیالً  :أي ،التقلیل) :(ومن معانیهاقوله: و 
منهما  توضع لواحد، وقیل: لم وللطالح كثیرٌ  ،ك للرجل الصالح قلیلٌ قیانَ لُ  ألنَّ  ؛الح لقیتهط رجلٍ 

  ،ثیر فقط، وقیل: لهما على حد سواءمن القرینة، وقیل: هي للتقلیل فقط، وقیل: للتك بل یستفادان
 بُ یج بَّ رُ  نَّ إثم ، )٣(ةقلیل فیما عداه، فهي أقوال ستَّ تولل ،وقیل: للتكثیر في موضع االفتخار

 :)٤(في األلفیةو  ،وتنكیر مجرورها ،مع كونه فعًال ماضیاً  ،وتأخیر عاملها ،تصدیرها
 ...................... ُمَنكًَّرا          َواْخُصْص ِبُمْذ َوُمْنُذ َوْقتًا َوِبُربّْ               

 ها ال تجرُّ أنَّ  ،نكرة م من كون مجرورها ال یكون إالَّ لِ عُ و  ،)٥(وفي وجوب نعته بنكرة خالفٌ 
 :)٦(]وفي األلفیة[، الضمیرَ 

 )٧( ..................... َنْزرٌ  ُه َفَتى                ــِو ُربَّ ــــا َرَوْوا ِمْن َنحْ ـــَومَ          
 :)٨(، وفي األلفیةومقدرةً  وتعمل ظاهرةً 

 َواْلَفا َوَبْعَد الَواِو َشاَع َذا اْلَعَملْ                 ْل ـــَد بَ ـــرَّْت َبعْ ــْت ُربَّ َفجَ َــ ِذفـــَوحُ          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الظرفية، حنو: املاء يف الكوز، فالكوز اسم؛ لدخول يف عليه :ومن معانيها {وفي} اسم؛ لدخول على عليه،
{    حنو: ُربَّ رجٍل كرمي لقيته، فـرجل اسم؛ لدخول ُربَّ عليه، :بضم الراء، ومن معانيها التقليل {وُربَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِبَعْن َتَجاُوَزًا َعَنى َمْن َقْد َفَطنْ       َعَلى ِلالْسِتْعَال َوَمْعَنى ِفي َوَعْن ، والبیت بتمامه: ٢٧باب حروف الجر: )١(
 .َوِفى َوَقْد ُیَبیََّناِن السََّبَبا             َوِزْیَد َوالظَّْرِفیََّة اْسَتِبْن ِبَبا  :بتمامهوالبیت ، ٢٦) باب حروف الجر:٢(
 ،١/٦٩ـــ البن جني: المنصف، و ١/٣٤٣، وشرح أبیات سیبویه ـــ للسیرافي:١/٣٦٤) =: األصول في النحو:٣(

 .٢/٥٥٧، وشرح شذور الذهب ـــ للجوجري:٣/٤٧وأوضح المسالك:
  . َوالتَّاُء ِللَِّه َوَربّْ ُمَنكًَّرا  عجز البیت بتمامه:و  ،٢٦باب حروف الجر: )٤(
) اسم، وأنَّها ال تعمل إالَّ في نكرة موصوفة، ومذهب البصریین أنَّها حرٌف وقد  مذهبُ  )٥( تعمل  الكوفیین أنَّ (ُربَّ

 . ٢/٧٤٣، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢٨٧ـــ٢/٢٨٦=: اإلنصاف: في المعرفة في ضرورة الشعر،
 .[...] زیادة واجبة لتوضیح السیاق )٦(
  َكَذا َكَها َوَنْحُوُه َأَتى.  َنْزرٌ  ، وعجز البیت بتمامه:٢٦باب حروف الجر: )٧(
  . ٢٧باب حروف الجر:) ٨(
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٥۸ 

عندي، وفي محل نصب مفعول  لٍ جُ رَ  بَّ نحو: رُ  ،االبتداءبرفع  محل یكون في ومجرورها تارةً 
ومن وقوله: (، لقیته صالحٍ  رجلٍ  بَّ لهما في نحو: رُ  ، ومحتملٌ لقیتُ  صالحٍ  رجلٍ  بَّ نحو: رُ 
وهي إیصال معنى الفعل الالزم إلى  :عامةٌ  ،: التعدیة على قسمینإلخ)...التعدیة :معانیها
وهي المعاقبة  :ةوخاصَّ وهي بهذا المعنى عامة في جمیع حروف الجر الغیر الزائدة،  االسم،
 ،بزید ة بالباء نحو: ذهبتُ النقل في تصییر ما كان فاعًال مفعوًال، وهي بهذا المعنى خاصَّ  لهمزة 

ًا لیكون ذلك مختصَّ  ؛حمل كالم األزهرية یُ بمنزلة أذهبته، وعلى الخاصَّ  ،ه ذاهباً رتُ صیَّ  :أي
ورًا به، وٕان كان یحتمل ممر  الوادي رتُ صیَّ  ،بالوادي معنى: مررتُ ف ،حمل مثالهوعلیها یُ  اء، ببال

أشار  ــــ من جملتها التعدیةو ــــ الكالم على الفائدة أولى، وٕالى معاني الباء  لُ مْ وحَ  ،العامةالتعدیة 
 :)١(في األلفیة بقوله

ْض َأْلِصِق                     ......................              ِباْلَبا اْسَتِعْن َوَعدِّ َعوِّ
ه أشهر معانیها ألنَّ  ؛الحروف أن یجعل بدل التعدیة اإللصاقَ  هذه معاني أشهرالمناسب لذكر  ثمَّ 
أي:  ،)٣(﴿َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم﴾نحو قوله تعالى:  ،)٢(یذكر سیبویه سواهلم و  ــــ وهو المتفق علیهــــ 

على  )٤("الداللةب الحكم وهو" التشبیه): :(ومن معانیهاوقوله: ، مالصقین على مذهب المالكیة
في مثاله،  )زید( :وهو ،المشبه :والمراد باألمر األول ]: و١٩[ )٥("معنىالفي "مشاركة أمر ألمر 

شار أتفید التشبیه  )الكاف(في مثاله، وٕالى كون  )البدر( :المشبه به، وهو :والمراد باألمر الثاني
 : )٦(في األلفیة بقوله

  ......................         .................       َشبِّْه ِبَكاٍف            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {والكاف} التعدية، حنو: مررُت بالوادي، فالوادي اسم؛ لدخول الباء عليه :ن معانيهااملوحدة، وم {والباء}
  التشبيه، حنو: زيد كالبدر، فالبدر اسم؛ لدخول الكاف عليه،  :ومن معانيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .َوِمْثَل َمْع َوِمْن َوَعْن ِبَها اْنِطقِ وشطره الثاني: ، ٢٧باب حروف الجر: )١(
ما هي لإللزاق واالختالط، وذلك قولك: خرجت بزیٍد، ودخلت به، وضربته وباء الجر إنَّ (() قال سیبویه: ٢(

اني ، و=: مع٤/٢١٧الكتاب: ،))فما اتسع من هذا في الكالم فهذا أصله ،ألزقت ضربك إیاه بالسوط ،بالسوط
 .١٤٣، ومغني اللبیب:٣٦ى الداني:، والجن٣٨ـــ٣٧:الحروف

 .٦سورة المائدة، اآلیة:  )٣(
 .الداللة) في (ب، ج): وهو ٤(
 .في (ب، ج): في معنى بالكاف ونحوها )٥(
 ، والبیت بتمامه: ٢٧باب حروف الجر: )٦(

 دْ ى َوَزاِئَدًا ِلَتْوِكیٍد َورَ ـــُیْعنَ            َشبِّْه ِبَكاٍف َوِبَها التَّْعِلیُل َقْد 
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٥۹ 

فهو المالك، والم  المملوك، وأما بالضمِّ  :بمعنى ،بكسر المیم ك):لْ المِ  :(ومن معانیهاقوله: و 
أن یكون مالكًا  وما بعدها یصحُّ  ،أن یكون مملوكاً  ما قبلها یصحُّ  ،الملك هي الواقعة بین ذاتین

 :)١(كمثاله، وفي األلفیة
 ......................             ...............    .َوالالُم ِلْلِمْلكِ           

 )نمِ  :وهي(قوله: من  )نمِ (معطوفًا على  )٢(+فیكون+ أن یقرأ بالرفع یصحُّ  :}وحروف القسم{   
قرأ بالجر، فیكون أن یُ  حروف القسم من جملة حروف الخفض، ویصحُّ  ألنّ  )؛الالم(أو على 

هل " ،على الخالف )الخفضحروف (، أو على )بالخفض( :معطوفًا على الخفض من قوله
، )٤(األصحُّ  هل كل واحد معطوف على ما یلیه أو على األول؟ وهو ،رتإذا تكرَّ  )٣("المعاطیف

بقوله:  )٥(خاص أشار له خلیل :، وفي الشرعهذا معناه لغةً الیمین):  :(بمعنى :قول األزهري
 وقوله:، )إلخ...)٦("اهللاهو "كباهللا  ،تهاذكر اسم اهللا أو صفبالیمین تحقیق ما لم یجب (

، فال یلزم اإلخبار بالمفرد )الواو والباء والتاء( :الخبر مجموع أشار بهذا إلى أنَّ  إلخ):...(ثالثة
جاب ویُ  ،مع ذكرها قبل تكون تكرارًا فخ من زیادة الباء، سَ عن الجمع، وهذا على ما في غالب النُّ 

 وفي بعض  ،أیضاً  مٍ سَ وقَ  وحرف جرٍّ  ،فقطها تكون حرف خفض إلى أنَّ  رها إشارةً ه كرَّ بأنَّ  :عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفتح  {وحروف الَقَسم}، عانيها امللك، حنو: املال للخليفة، فاخلليفة اسم؛ لدخول الالم عليهومن م {والالم}
مبعىن اليمني، وحروف القسم من حروف اخلفض، ولكن مسيت حروف القسم؛ لدخوهلا القاف والسني املهملة 

 املوحدة، وتدخل على  {والباء} وختتص بالظاهر، حنو: واهللا، والطور {الواو}ثالثة:  {وهي}على املقسم به، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بیت بتمامه، وال٢٧باب حروف الجر: )١(
 َتْعِدَیٍة َاْیَضًا َوَتْعِلیًال ُقِفي           ي ـــِه َوفِ ــــَوِشْبهِ  الُم ِلْلِمْلكِ ــَوال

 +...+ زیادة لیست في (ب، ج).                                  )٢(
 في (ب، ج): في المعاطیف. )٣(
 .١/٤٥٩حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:و  ،٤/١٩٠:ــــ ألبي حیان األندلسي البحر المحیط=:  )٤(
هو خلیل بن إسحاق بن موسى بن شعیب، المعروف بالجندي، ضیاء الدین أبو المودة، كان صدرًا من  )٥(

علماء القاهرة، مالكي المذهب، تفقه على ید اإلمام العالم عبد اهللا المنوفي، له كتاب التوضیح على جامع 
صر خلیل، توفاه اهللا صرًا في المذهب قصد به إلى بیان المشهور، سمي بمختالبن الحاجب، وألف مخت األمهات
البستان في ذكر و ، ١/٣٥٧الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب: ترجمته في:=  ه)،٧٧٦سنة: (

مختصر : ، و= رأیه في١١٤ــــ٤/١١٣، ومعجم المؤلفین:٩٩ــــ٩٦بن مریم التلمساني:الاء بتلمسان: االولیاء والعلم
الیمین: تحقیق ما لم یجب بذكر اسم اهللا أو صفته: كباهللا وهاهللا وایم اهللا وحق اهللا والعزیز (( ، وجاء فیه:٨٢خلیل:

  .))وعظمته وجالله وٕارادته وكفالته وكالمه والقرآن والمصحف
    .ج): وتاهللا في (ب، )٦(
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٦۰ 

 ؛كان ینبغي للمصنف أن یقدم الباء استغناًء عنها بتقدمها في حروف الخفض، ثمَّ  النسخ بحذفها
 ؛م الواوه قدَّ جاب: بأنَّ وقد یُ  ،حروف القسم، وتدخل على المقسم به من غیر شرط ها أصلُ ألنَّ 
 أصلَ  اعلم أنَّ  ):إلخ...الواو :(وأصلها وقوله:، من غیرها حروف القسم استعماالً  ها أكثرُ ألنّ 

الباء لإللصاق والواو للجمع، ثم  من التناسب، فإنَّ  ما بینهمالِ  )؛واواً (بدل وتُ  )الباء(حروف القسم 
 وٕان  ،الهاء الماً  ثمَّ  ،هاءً  التاءُ  لُ بدَ تُ  مَّ ث )،تعدأو ( :أصله )عداتّ (في  بدلتأُ كما  ،بدل الواو تاءً تُ 
 ــــ دون قطع بالمدِّ ــــ هاهللا  ــــــبحذفهماــــ هاهللا  ،عطْ والقَ  بالمدِّ ـــ لغات: هاهللا  هاًء، ففیه أربعُ  لبت التاءُ قُ 

 بالقطع دون مد. ــــ هاهللا
ن ، ولذلك بیَّ لما فرغ من عالمات االسم شرع في عالمات الفعل وذكرها إجماالً  :}لعْ والفِ {     

قول األزهري: ، وما یكون عالمة لهما معاً  ،بالماضي والمضارع األزهري بعض ما یختصُّ 
  بفتحها،   )لعْ الفَ (احترازًا من ؛ة لالسم والحرفاسم للكلمة المخصوصة المقابل (بكسر الفاء):
 : )١(فیة، وفي األلبَ رَ ا كضَ هأو مفتوح ،مَ هِ كفَ  ،المتعدي مكسور العین )لَ عِ فَ ــ(فهو مصدر ل

 َفْعٌل ِقَیاُس َمْصَدِر اْلُمَعدَّى               ..................              
 ، وٕاالَّ اصطالحٍ  كون الفعل بكسر الفاء اسمًا للكلمة، والمفتوح مصدرًا مجردُ  أنَّ واعلم  ]: ظ١٩[

 (الحرفیة):وقوله:  ،)٢(هابفتح العین وكسر  عَ مِ سُ  ،ماً لْ عِ  مُ علَ م یَ لِ فالمصدر قد یأتي بالكسر والفتح كعَ 
فال  )قد(ه مهما أطلقت ویجاب عنه بأنَّ  ،المصنف أطلق في محل التقیید إشعارًا بأنَّ  ،د بذلكقیَّ 

 ):الخ...(وتدخل على الماضيوقوله:  ،)٣("حلإلیضا"للحرفیة، فیكون تقیید األزهري  تنصرف إالَّ 
 الرسول أو وأكانت في كالم اهللا  ،التحقیق مطلقاً  )٤("تفید"دخلت على الماضي، إْن  )قد( اعلم أنَّ 

فهي  ،كانت في كالم اهللا أو الرسول فإنْ  ،دخلت على المضارع العرب أو المصنفین، وٕانْ 
 .فهي للتقلیل غالباً  ،للتحقیق أیضًا، وٕان كانت في كالم غیرهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثناة فوق، وختتص بلفظ اجلاللة غالباً، حنو: امل {والتاء}الظاهر، حنو: باهللا، وعلى املضمر، حنو: اهللا أقسم به، 

 {والِفعل}تاهللا، وأصلها الواو، وقد جتعل هاًء، حنو: هاهللا ألفعلن، وقد ختلفها الالم، حنو: هللا ال يؤخر األجل، 
    احلرفية، وتدخل على املاضي،  {بقد}من قسيميه: االسم واحلرف،  {يُعرف} بكسر الفاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . َردَّا ِمْن ِذي َثَالَثٍة َكـَردَّ  : هو البیتوعجز  ، ٣١بنیة المصادر:أ )١(
على ذلك سیبویه في  نصَّ  ،مطرداً  قیاساً  لٍ عْ یجيء مصدره على فَ  يي المتعدثالفعل الثال((): قال ابن عقیل: ٢(

شرح ابن  ،))ه ال یقاس وهو غیر سدیدوزعم بعضهم أنَّ  ،ماً هْ م فَ هِ وفَ  ،باً رْ ب ضَ رَ وضَ  ،رداً  ردَّ  :مواضع فتقول
 .٢/٢٥، والتصریح:١/٧٠البن مالك: ـــ التصریفإیجاز التعریف في علم =: ، و٣/١٢٣عقیل:

 في (ب، ج): <إنما هو> لإلیضاح.                    )٣(
 ها> تفید.في (ب، ج): <فإنَّ  )٤(
  

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

٦۱ 

 بالحرف في الوضع على  لشبههِ  ؛مبتدأ مبني على السكون :دْ قَ  ):درهمٌ  یدٍ زَ  دْ (نحو: قَ وقوله:     
 ،بضمة ظاهرة فوق الدال إلضافتها اً فیكون مرفوع ــــــ بضمة واحدةـــــ  قول: قدُ تأن  حرفین، ویصحُّ 

ودرهم "، )یكفي( :اسم فعل بمعنى )١("یكون": خبره، ویجوز أن : مضاف إلیه ما قبله، ودرهمٌ وزیدٍ 
 . )٢("فاعل

 ،وهو الحال ،ن الضیقاكالهما للتنفیس، وهو تخلیص المضارع من الزم :}والسین وسوف{     
نظرًا  ؛ن سوفامن زم ین أضیقُ ن السِّ ازم قال البصریون: وهو االستقبال، ثمَّ  ،ن الواسعاإلى الزم

  )٤("خراآل"ابن مالك لهذا  ، واستدلَّ )٣(إلى كثرة الحروف، وقال الكوفیون: بل هما متساویان
َسْوَف ُیْؤِت الّلُه وَ ﴿كما في قوله تعالى:  ،)٥(في الوقت الواحد بتعاقبهما على المعنى الواحد

   مقتطعة من  السینُ  :ثم قیل ،)٧(﴿ُأْوَلـِئَك َسُنْؤِتیِهْم َأْجرًا َعِظیمًا﴾ و )٦(اْلُمْؤِمِنیَن َأْجرًا َعِظیمًا﴾
من زیادة المصنف على األلفیة، كما زاد علیه  )قد والسین وسوف( ثم إنَّ ، )٨(سوف، وقیل: ال

، )توابع اجمع( :وكذلك )،إلخ...للتوكید :نَّ أو  نَّ إومعنى ( :في الشعر، وكذلك قوله )إذا(، و)كیفما(
صار علم جنس  )سوف( ألنَّ  )؛سوف(، ولم یدخلها على )سین(خاصة على  )أل(ما أدخل وٕانَّ 

 لئالَّ  ؛شذوذاً  التي لغیر لمح األصل، إالَّ  )أل( ادخل علیهال تعلى الحرف المخصوص، واألعالم 
 نحو: " )١٠(هي زائدة+ف+، )٩(التي للمح األصل )أل(ف واحد، وأما فان على معرَّ یجتمع معرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنو: قد قام، وعلى املضارع، حنو: قد يقوم، فقام ويقوم فعالن؛ لدخول قد عليهما، خبالف قد اإلمسية فإ�ا 
وخيتصان باملضارع، حنو: سيقول،  {والسين وسوف} خمتصة باألمساء؛ أل�ا مبعىن حسب، حنو: قد زيد درهم

     مضارع لدخول السني وسوف عليه،وسوف يقول، فيقول: فعل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) في (ب، ج): تكون.                                   ١(
              .) في (ب، ج): <وزیدًا مفعوله> ودرهم فاعله٢(
 .٢/٥٣٢) =: اإلنصاف في مسائل الخالف:٣(
 ) في (ب، ج): األخیر.                                ٤(
 .١/٢٧) =: شرح التسهیل:٥(
 .                           ١٤٦سورة النساء، اآلیة: ) ٦(
 .١٦٢سورة النساء، اآلیة:  )٧(
 .١٥٦، وائتالف النصرة:٢/٥٣٢=: اإلنصاف في مسائل الخالف: )٨(
(أل) التي لغیر لمح األصل: هي التي تدخل على النكرات، فتفید تعریفها، مثل: الرجل، أما (أل) التي للمح  )٩(

اكتدخل على المعارف، لبیان أصلها، مثل: األصل فهي التي  : الجنى =. ، فال تؤثر فیهاحارث وَعبَّاس وّضحَّ
 .١/٨٣، وأوضح المسالك:١٩٧الداني في حروف المعاني:

 في (ب، ج).                            ) +...+ لیس١٠(
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  )ینالسِّ (ر السكون، وأما تعذُّ ل ؛نیت على الفتحبُ و  ،ها حرفألنَّ  ؛مبنیة )سوف(و ،)١("العباس
 تدخل علیه.  )أل(و )سین( :ر عنه باسمه وهوفعبَّ  )س(في الفعل  الموجودةُ  هِ حرف فصورةُ 

 تاءِ  كلَّ  د به إطالق المصنف المقتضي أنَّ قیَّ  (الساكنة):قول األزهري:  :}وتاء التأنیث{     
 لعارض كترِّ أو حُ  ،كانت ساكنة كونه عالمة إنْ  بل محلّ  ،عرف بها الفعل، ولیس كذلكتأنیث یُ 
﴿َقاَلِت و ]: و٢٠[ )٤(﴾َقاَلَتا َأَتْیَنا َطاِئِعینَ ﴿، أو التقاء الساكنین كــ)٣(﴿َقاَلْت ُأمٌَّة﴾ـك )٢(من نقل

باألسماء  ة خاصَّ  فهي ،بحركة إعراب كةً كانت محرَّ  ، فإنْ كة أصالةً وأما المحرَّ ، )٥(اْألَْعَراُب آَمنَّا﴾
 التَ ـ(، وتلحق الحروف ك)ةَ ال قوَّ ـ(فتكون في األسماء ك ،كانت محركة بحركة بناء، وٕان )فاطمةـ(ك

 )تاء التأنیث( ال ؛فهي تسمى في االصطالح حرف مضارعة ):تقوم(، وأما تاء )تَ بّ ورُ  تَ وثمّ 
 ،وتاء الفاعل ،التأنیث تاء لیشمل )؛والتاء(خالفًا لبعضهم، وكان األولى للمصنف أن یقول: 

    :)٦(ومنه قوله ت):مقا :(نحووقوله: 
 َفَلمَّا َتَولَّْت َكاَدِت النَّْفُس َتْزَهقُ                   أَلمَّْت َفَحیَّْت ثُمَّ َقاَمْت َفَودََّعتْ         

 ؛على الطلب مع قبوله یاء المؤنثة المخاطبة أو نوني التوكید تهوهي دالل ،ولم یذكر عالمة األمر
  بأنَّ  :على مذهب الكوفیین القائلین ذهبه نَّ إقال تشویش على المبتدئ، وما یُ ها ففی ؛بةها مركَّ ألنّ 

 ؛ال یصحُّ  ــــ كما یأتي ــــ)٧(مضارع مجزوم بالم األمر :، واألمرومضارعٌ  فعالن: ماضٍ  األفعالَ 
 ،ثالثة، وكونه مشى هنا على قول األفعالُ  ،األفعال حیث قال: بابُ  ،ها ثالثةأنَّ  بعدُ  ه ذكرألنَّ 

 :)٨(الفعل إجماًال أشار في األلفیة بقوله اتوٕالى عالم ،تشویش على المبتدئ ،على قول وهناك
 َوُنوِن أْقِبَلنَّ ِفْعٌل َیْنَجِلي         بَتا َفَعْلَت َوَأَتْت َوَیا اْفَعِلي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ،حنو: قامتوختتص باملاضي،  الساكنة }{وتاء التأنيث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) في (ب، ج): <فتدخل> نحو: العباس.١(
بنقل ضمة الهمزة إلى التاء، و(قالِت األعراب) لعارضة، كما في (قالت أمة) عن الحركة ا باألصالة) احترز ٢(

=: شرح  صلیة.ألاللف، فالحركة هنا عارضة ولیست مجانسة  ها؛ا) بفتحبكسر التاء؛ اللتقاء الساكنین، و(قالتَ 
 ،١/٥٩، وحاشیة الصبان:١/١٥األشموني:

 .                        ١٦٤) سورة األعراف، اآلیة:٣(
 .١١) سورة فصلت، اآلیة:٤(
 .١٤) سورة الحجرات، اآلیة:٥(
شمس ، و ١٥/٤٦٣هاني:ــ ألبي الفرج األصفـاألغاني ــ=:  ،لجعفر بن ُعْلَبة الحارثي من الطویل، البیت) ٦(

   .٥/٢٨٦٢العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:
 .٢/٤٢٧اإلنصاف في مسائل الخالف:) =: ٧(
  . ٤) باب الكالم وما یتألف منه:٨(
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ها غیر قابلة فال یرد علینا الجملة أیضًا، فإنَّ  ،عبارة عن الكلمة ):ما( :}إلخ...والحرف ما{     
ما یعرف به  :(أي: األزهري قولو ، ها لیست كذلكمع أنَّ  ،حرف :ه یقال لهاضي أنَّ تفیق ،للعالمات

  :المراد بدلیل االسم ودلیل الفعل األزهري كالم المصنف على ظاهره، وأنَّ  لَ مَ حَ  إلخ):...االسم
كلمات كثیرة ال تقبل شیئًا مما ذكره  )١("نال أنَّ "خصوص العالمات المذكورة سابقًا، لكن یرد علیه 

ومع  ،اسمٌ  :األول من األفعال، فإنَّ  )اضربْ (من األسماء، و )هوـ(ولیست بحرف ك المصنف،
الفعل التي  اتوال یقبل عالم فعلٌ  :المصنف هنا، والثاني هاذلك ال یقبل عالمات االسم التي ذكر 

وهو ال  ،هذه المقدمة معقودة للمبتدئ وأجیب بأنَّ  ،هما حرفانفیقتضي كالمه أنَّ  ،ذكرها أیضاً 
مما ال  الكثیر إنَّ  :قولنن ما لم یذكر من العالمات، أو هو الذي یبیِّ  له میستقل باإلفادة، والمعلِّ 

(فعدم وقوله: ، خطأ المبتدئ في بعض األشیاء وال یضرُّ  ،یقبل هذه العالمات حروف
ل ه في نفسه عالمة، فلو جعألنَّ  ؛ما لم تجعل له عالمة وجودیةقال بعضهم: إنَّ  إلخ)...تهصالحی

ط من أسفل التبس إذا نقَّ ه ألنَّ  إلخ):ة...(عدم النقطوقوله:  ،)٢(له عالمة لزم الدور أو التسلسل
        ]: ظ٢٠[  :)٣(ط من فوق التبس بالخاء وفي المعنى قیلنقَّ  ذاوإ  ،بالجیم

 هْ عالم لهُ  ةِ ــــالعالم ركُ ــــــتَ                    هْ المعَ  لهُ  ما لیستْ  الحرفُ             
 أهي اسم أو فعل أو حرف؟ أن یقول:  ولم یدرِ  ،ئل عن كلمةولذلك قالوا: ینبغي لإلنسان إذا سُ 

 : ماله لائل عن الدلیل، فإن قیل له: بل هي اسم أو فعل، فیقه إن أجاب بغیره سُ ألنَّ  ؛حرف
 :)٤(الدلیل؟ فیرجع السائل مسؤوًال، والى الحرف أشار في األلفیة بقوله

 ............                  ....................... ِسَواُهَما اْلَحْرفُ             
    . )٥(+واهللا أعلم+

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: ما يُعرف به االسم من اخلفض والتنوين،  {ما ال يصلح معه دليل االسم}يُعرف بأنَّه  {والحرف}

أي: ما يعرف به الفعل من قد  {دليل الفعل}يصلح معه  {ال}ما  {و}ودخول األلف والالم وحرف اخلفض، 
حرفيته، ونظري  لىصالحيته لدليل االسم ولدليل الفعل، دليٌل عفعدم والسني وسوف وتاء التانيث الساكنة، 

وعالمة احلاء  ذلك كما قال ابن مالك: ج خ ح فعالمة اجليم نقطة من أسفل، وعالمة اخلاء نقطة من فوق، 
 بالكلية. ةطاملهملة عدم النق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) في (ب، ج): أّن عندنا.١(
 .١٧جا على شرح األزهري:) =: حاشیة أبي الن٢(
 .٩شرح ملحة اإلعراب: ه الحریري في، وقریب من هذا ما قالمن الرجز، مجهول القائل )٣(

 الحرف ما لیست له عالمة            فقْس على قولي تكن عالمة
 َكَیَشمْ َكَهْل َوِفي َوَلْم          ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َیِلي َلْم  تكملته: ، و ٤الكالم وما یتألف منه: )٤(
 .في (ب، ج) +...+ لیس )٥(
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 {باُب اإلعراب}

تسهیًال على الطالب، بحیث إذا أراد  ؛جرت عادة المصنفین أن یفصلوا كتبهم باألبواب     
ختم بابًا شرع في آخر، كالمسافر إذا قطع مسافة  وتنشیطًا له إنْ  ؛وجدها في بابها مطالعة مسألةٍ 

 .)١("أحزاباً "أه العلماء جعل اهللا القرآن سورًا وجزّ  ـــ واهللا أعلمــــ نشطت نفسه لألخرى، ولهذا 
 أي: بابُ  ،، أو مبتدأ والخبر محذوف)٢("هذا بابٌ "لمبتدأ محذوف تقدیره:  : خبرٌ وبابُ     

 ألنَّ  ؛الن أولى، واألوّ أو اقرأ ،اإلعراب بابَ  أي: افهم ،، أو مفعول بفعل محذوف)٣("هذا"اإلعراب 
وهو  ،فرجة یتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه :)٤(أحد ركني اإلسناد، والباب لغةً  فیهما بقاءَ 

 :كباب اإلعراب، وأصله ،ومعنوي في المعنویات ،كباب الدار والمسجد ،المحسوسات في حسيٌّ 
أبواب  ](جمعه على)[ بدلیل ،[(فقلبت ألفًا)] تحركت الواو وانفتح ما قبلها ،بفتح الواو ،بٌ وَ بَ 
 :)٧(یطلق على معان جمعها من قال :واإلعراب ،)٦(ویببُ  )٥(]على)(تصغیره [و

 العقفي اللغة أ اإلعرابِ  وعرفانُ              رٌ یِّ ــــــغتَ  الٌ ــــانتقو  سنٌ وحُ  انٌ ـــبی           
ن عَ  بُ عرِ تُ  بُ یِّ والثَّ  ،هاماتُ ها صَ وٕاذنُ  رُ تأمَ سْ تُ  رُ كْ البِ (فمن األول قوله علیه الصالة والسالم: 

ومن الثالث قولهم: ، نةٌ سَ عروب، أي: ح ومن الثاني قولهم: جاریةٌ  ،بالكالم بینُ أي: تُ  ،)٨()هافسِ نَ 
رت، ومن تغیَّ  إذا ،: أعربت معدة الرجلإذا انتقلت، ومن الرابع قولهم ،ت اإلبل عن مرعاهابَ أعرَ 

 مهور علىفالجُ  :ا اصطالحاً وأمَّ  ،)٩(إذا كان عارفًا بالخیل العتاق ،الرجلُ  بَ الخامس قولهم: أعرَ 
  أو أو سكونٍ  أو حرفٍ  به لبیان مقتضى العامل من حركةٍ  يءَ ما جِ  :فوه بقولهموعرَّ  ،أنه لفظيٌّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 {باب اإلعراب}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وأحزاباً  >أجزاءً <) في (ب، ج): ١(
 .>اإلعراب<) في (ب، ج): هذا باب ٢(
 .) في (ب، ج): هذا <محله>٣(
 .١/١٢٥العروس: ) =: تاج ٤(
 .من (ب، ج) إضافة مفیدة في المواضع الثالثة ](...)[ المحصور بین) ٥(
 .٢/٢٨٠، والمقتضب:٣/٤٦١الكتاب:=:  )٦(
لیتیمة ــــــ لمحمد باي : التحفة الوسیمة شرح على الدرة ا، ولم ینسب لقائل، وهو من شواهد) البیت من الطویل٧(

 .١٠بلعالم:
 امعالفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الج، و ٤/١٢١ـــ للترمذي: أحادیث الرسول نوادر األصول في) =: ٨(

 .١٢/٥٢٣ند الجامع ـــ لمحمود محمد خلیل:، والمس١٦/٣٠٩:وكنز العمال ،٢/٥٦:الصغیر
، والمحكم والمحیط األعظم ـــ البن ٤/٢٩٩، ومقاییس اللغة:٢/٢١٨تهذیب اللغة:، و ٣٦١) االشتقاق:٩(

 .٢/١٢٧سیدة:
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 والیاءُ  واأللفُ  الواوُ  :به المرادُ و  ،الضمة والفتحة والكسرة، والحرفُ  :تشمل ، فالحركةُ )١(حذفٍ 
ه ة، فجمیع ذلك هو نفس اإلعراب، وقیل: إنَّ للنون أو لحرف العلِّ  :والحذفُ  ،والسكونُ  والنونُ 
 : مافإن قلتَ  ،إلخ...رتغیی :إذ قال ،آجروم ابن، وتبعه تلمیذه )٢(وهو اختیار أبي حیان ،معنويٌّ 

: ال ینبني علیه شيء هل هو لفظي أو معنوي؟ قلتُ  ،ینبني على الخالف المذكور في اإلعراب
ه لفظي تقول: زید مرفوع مثًال، فعلى أنَّ  جاء زیدٌ  ]و: ٢١[ :بل في اللفظ، فإذا قلتَ  ى،نعفي الم

مرفوع وعالمة رفعه ضمة  :بنفس الضمة، فهي نفس اإلعراب، وعلى القول بأنه معنوي تقول
: (بكسر الهمزة): األزهري قول ،الضمة عالمة على اإلعراب، وهكذا ظاهرة في آخره، فتكون

 فهو اسم لمن یسكن البادیة عربیًا كان أو غیره.  ،بفتحها )األعراب(احترازًا من 

 .ظهر في موضع اإلضمار تقریبًا على المبتدئأ: }اإلعراب{      
للشخص،  وصفٌ  :األول ألنَّ  ؛)٣(روأراد به التغیُّ  ،المصنف أطلق التغییر اعلم أنَّ  :ر}تغیی{      

 فاعل ــــال وهو فعل ــــ، وكثیرًا ما یطلقون المصدر)٤(](وهو المقصود)[ للفظ وصفٌ  :والثاني
المضاف  ا: زیادة هذقال بعٌض  ،: جمع حال(أحوال) قول األزهري: ،ون المعنى الحاصل بهیدویر 
: كجاء ةاإلعراب هو الذي تتغیر فیه الصفة فقط، وذلك بتغیر الحرك أنَّ ضي تها تقألنَّ  ؛ةضرَّ مُ 

ورأیت أخاك، ومررت  ،: جاء أخوكنحو رت الذاتن تغیَّ إا ، وأمَّ رأیت زیدًا، ومررت بزیدٍ و ، زیدٌ 
لتشمل  ؛ف على ظاهرهافاألولى إبقاء عبارة المصنِّ  ،ولیس كذلك ،قال فیه إعراببأخیك، فال یُ 
ه إذا كان ألنَّ  ؛رویةحیؤخذ باأل )٦("الذات تن تغیر إ" ، والحقّ )٥(كالمهم هذا حاصل ،القسمین معاً 

   معًا.  الذات والصفة )٨("تغیر"، فأحرى إعراباً  فة فقط یسمىالصِّ  )٧("رتغی"
 الكلمةر آخر هذه یباعتبار تغی ،، وجمع المصنف أواخربه تصلاأو ما  :أي }ملِ الكَ  أواخرُ {     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 {أواخر الكلم} أحوال {هو تغيير}ي يف اصطالح من يقول إنه معنو  {اإلعراب}بكسر اهلمزة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیح المقاصد و  ،١١٨ـــ١/١١٧ألبي حیان: ـــشرح كتاب التسهیل ـــ في والتكمیلالتذییل ) =: ١(

 .١/٤١وشرح األشموني: ،٤٤٩الحدود في علم النحو:و  ،١/٢٩٦:والمسالك
   .١١٨ـــ١/١١٧التذییل والتكمیل:=:  )٢(
ِإْحَداث  ،من َباب التفعیل التَّْغِییر:(( ٢٢٤ما نصه: ــــ للتهانوي جاء في جامع العلوم في اصطالحات الفنون )٣(

   .))ل اْنِتَقال الشَّْيء من َحاَلة ِإَلى َحاَلة ُأْخَرىَشْيء لم یكن قبله، والتََّغیُّر: من َباب التفعُّ 
 زیادة واجبة من(ب، ج). ](...)[) ٤(
 .١٩وحاشیة أبي النجا: /ظ،٢٦اآلجرومیة: الدرة الشنوانیة في شرحتعلیق  ) =:٥(
 .في (ب، ج): إن تغییر الذات )٦(
 .) في (ب، ج): تغییر٧(
 .) في (ب، ج): تغییر٨(
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 :وٕاال فتغییر آخر كلمة واحدة یقال له ،وهكذا آخر )١(أخرى في تركیب+ آخر+و  ،في تركیب
 ؛بأن حذف منه الم الكلمة :أو حكماً  ،بأن لم یحذف منه شيء :أي )...الخ(حقیقةً  ه:إعراب، قول

وصار اإلعراب على الدال  ،یدي ودمي، فحذفت الیاء :أصلهما )ید ودمـــ(لكثرة االستعمال ك
هما معربان ، فإنَّ هلیدخل المثنى والجمع على حدِّ  ؛باآلخر :أي ،به لصتَّ اما قلنا: أو ما وٕانَّ  ،والمیم

 رُ : آخِ قلتَ  فإنْ  ،)٢("ةالحرك"فهي بمنزلة  ،ها متصلة باآلخرلكنَّ  ،وهي لیست باآلخر ،بالحروف
تنوین المفرد ال  منزلة التنوین في المفرد، فكما أنَّ  ُمنزَّلٌ  : النون فیهما، قلتُ نونٌ  المثنى والجمع

 األفعالُ  اعلى هذ دُ رِ : یَ فإن قلتَ  ،كذلك النون فیهما ،آخراً  )٣("ن كونهع"یخرج ما هو علیه 
 الفاعلببل  ،باآلخر )٦("وال متصال"لیس آخرًا  )٥("ووه" ،بثبوت النون )٤("ةفوعفإنها مر " ،الخمسةُ 

وصارت  ،لم یعد فاصالً  ،ه لما كان الفاعل كالجزء من فعلهأنَّ ب جیبَ قلت: أُ  ،الذي هو الضمیر
 والذي یوصف بالرفع أ نَّ أ :): ظاهرهلخإ...تصییره مرفوعاً وقوله: ( ،رباآلخِ  متصلةٌ ها كأنَّ  النون

ما بل الذي یوصف بذلك إنّ  ،علیه، ولیس كذلك تصییره عائدٌ  ضمیر نَّ أل ؛رُ ما هو اآلخِ غیره إنَّ 
قال: أو یُ   ]: ظ٢١[ ذلك، صحَّ  ،كرمحًال لما ذُ  رُ ا كان اآلخِ ه لمَّ وأجیب: بأنَّ  ،لكلمة بتمامهااهو 

(أو وقوله:  ،الجزء وٕارادة الكلِّ  )٧("من إطالق"ر باعتبار الكلمة فهو على اآلخِ  الضمیر عائدٌ 
كما  ـــ داخل في الكلم ألنَّه ؛لیشمل الفعل المضارع ؛مجزوماً  أو زیدأن یَ  األولى: مخفوضًا)

(بعد أن وقوله:  ،غیر ظاهر )٩(+لشرفه+ سماالما یكون في  خصَّ  )٨("نهكو ب" :والجواب ـــــ سیذكره
ن لم یكن أبعد  :ولى أن یقولاألال یوصف بإعراب وال بناء، و  ،بصورة ساكن :أي ،كان موقوفًا)

ا النقل من حالة ، وأمَّ اإلعرابحالة  إلىما یشمل االنتقال من حالة الوقف كالمه إنَّ  نَّ أل ؛كذلك
 النقل من الوقف كان ذانعم قد یقال إ ،مه، وهو تحكّ محالة اإلعراب فال یشمله كال إلىاإلعراب 

   .ى إعرابًا، فأحرى النقل من حالة اإلعراب إلى حالة اإلعرابإلى غیره یسمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو خمفوضاً بعد أن كان  ،أو منصوباً  ،مرفوعاً  حقيقة كآخر زيد، أو حكماً كآخر يد، واملراد بتغيري اآلخر تصيريه
 موقوفاً قبل الرتكيب،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) +...+ لیس في (ب، ج)١(
 .لحركات) في (ب، ج): ا٢(
 .) في (ب، ج): من كونه٣(
  .) في (ب، ج): فإنها معربة٤(
 .) في (ب، ج): وهي٥(
 .) في (ب، ج): وال متصلة٦(
 .إطالق >باب<) في (ب، ج): من ٧(
 .) في (ب، ج): والجواب بأنه٨(
 .) +...+ لیس في (ب، ج)٩(
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على  وارداً ا اعتراضًا ذیدفع به أنأراد  اإلعراب،في تعریف  :أي ،م هنا)لِ (والمراد بالكَ وقوله: 
ما یصدق علیه ثالث كلمات، فال یدخل  قلُّ أ ،اسم جنس جمعي مُ لِ الكَ  :یقال له بأنالمصنف 

ولیس  ،من تغییر آخر ثالث كلمات كلمتین، بل ال بدَّ  أوحینئذ في التعریف تغییر آخر كلمة 
أو  )،لخإ...االسم( :، والمراد به هنالغةً  مُ لِ الكَ  ،ثالثةٌ  هقو مصد قلُّ أالذي  نَّ أفأجاب: ب ،بصحیح
 )٢(جمعیته أبطلت ــــ كما هنا ــــ ما في معناه أودخلت على جمع  إذا )١(الجنسیة )أل( إنَّ نقول: 
 أوزید ورجل، ـوهو الذي فیه تنوین الصرف: ك أمكن:سواء كان  ،المعرب :أي ،ن)(المتمكِّ وقوله: 
الموضوعة  أي: )اإلناث(نون وقوله:  ،)٤(كمساجد صرفنال ی الذي )٣(و +االسم+وه أمكن:غیر 

 نحو: ،ني على السكونبُ  اإلناثصلت به نون ن اتَّ إف ،برة بكونها قد تستعار للمذكرلإلناث، وال عِ 
 ْنَ َیَتَربَّص)هل (ن لم تباشره في اللفظ نحو: إ ني على الفتح، و بُ  ،باشره نونا التوكید أو )٥

 :)٦(ككما یأتي، وقد قال ابن مال أعرب )نَّ هل تقومَ (، أو في التقدیر نحو: )انّ تقومَ 
 إْن َعِرَیا َوأْعَرُبوا ُمَضاِرعاً .............................                            

 حصل التغییر ألجل اختالف إنْ قال:  هكأنَّ لوجود التغییر  أي: )...الخة لهه علَّ نَّ أ(على  :وقوله 
یرك عبت: ن یقال لهأیرد على المصنف ب سؤاالً  األزهرياستشعر  فال، ثمَّ  وٕاالَّ  إعرابالعوامل فهو 

كان التغییر  إن اوأمَّ ، فأكثراختلف علیه عامالن  إذا إالَّ  إعراب له ه ال یقالنَّ أیقتضي  ختالفالبا
 ةُ صحَّ  أي:(والمراد باختالف العوامل تعاقبها)  بقوله: فأجاب إعرابًا،ى مَّ بعامل واحد فال یس

 تفسیر االختالف : لكنَّ )٧(قال الفیشي ،مكانه باآلخر واإلتیان ،هذا حذفُ  یصحَّ  نْ أب ،عاقبهات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذي مل يتصل بآخره نون اإلناث، ومل تباشره نونا التوكيد راد بالكلم هنا: اإلسم املتمكن والفعل املضارع الـــوامل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َوُخِلقَ  :َحِقیَقة َنْحو )كل(والجنسیة ِإمَّا الستغراق اْألَْفَراد َوِهي الَِّتي تخلفها (( ٦٤) قال ابن هشام في المغني:١(
نَسانَ  ِإنَّ  :َوَنْحو ]٢٨[النساء: َضِعیفاً  اِإلنَسانُ  َأو الستغراق  ]٣ـــ٢[العصر: آَمُنوا الَِّذینَ  ِإالَّ *ُخْسرٍ  َلِفي اإلِْ

و=:  ،))اْلَكاِمل ِفي َهِذه الّصفة :َأي ،علماً  الرجلُ  زیدٌ  :مَجاًزا َنْحو )كل(َوِهي الَِّتي تخلفها  ،َخَصاِئص اْألَْفَراد
 .١/١٤٨، وجامع الدروس العربیة:١٩٤الجنى الداني:

 .١/٣٩الفقه ـــ محمد أبو النور زهیر: أصولو  ،١/٢٦٠حاشیة الصبان: =: )٢(
 .في (ب، ج)+...+ لیس ) ٣(
 .١/٣٥، وشرح ابن عقیل:٣٥ــ للزمخشري:صنعة اإلعراب ـ ) =: المفصل في٤(
 َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروءٍ  ومنها: ،٢٢٨) سورة البقرة، اآلیة:٥(
   .ُبِنَیا َأْمٍر َوُمِضيٍّ  َوِفْعلِ   : وصدره بیت وهو عجز ،٤باب المعرب والمبني:متن األلفیة،  )٦(
 یوسف بن محمد بن حسام الدین الفیشي المالكي، من كبار مشایخ األزهر المالزمین للتدریس، له مؤلفات )٧(

خلیل في الفقه،  ، وحاشیة على مختصرالذهب، وحاشیة على شرح قطر الندىمنها: حاشیة على شرح شذور 
خالصة األثر في ه). = ترجمته في: ١٠٦١فضًال عن حاشیته على شرح الكفراوي لآلجرومیة، توفي سنة (

 = ،٨/٢٥٢الم:ـــــــاألعو  ،٣٠٣رة النور الزكیة في طبقات المالكیة:ــــــ، وشج٤/٥١٠رن الحادي عشر:ــــأعیان الق

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

٦۸ 

 أطلقه نَّ أالجواب عن المصنف: و  ،االختالف في االصطالح فهو الوجود وأمَّا، بهذا المعنى لغةٌ 
  ]: و٢٢[ واملـــــه قال: لوجود العفكأنَّ  ،ودـــــیلزم من االختالف الوج ألنَّه ؛الزمه وأرادالملزوم 
في تعبیره بالعوامل بصیغة الجمع أیضًا  ض على المصنفرِ ال، كما اعتُ  أمتعاقبت  ،ال أماختلفت 

 ،)٣(رَّ بما م ،جاب عنه، ویُ )٢("رفأكث ثالثة من عوامل" )١("فیه ال بدَّ "هذا االختالف  أنَّ  ضيتفیق
المتعدد و صدق بالواحد یوصار  ،جمعیته أبطلت ،دخلت على جمع إذاالجنسیة  (أل) أنَّ من 

 (أواخر: هوقول ،یصدق بكل تغییر ،تغییر جنس في الحدِّ  :فقول المصنف سابقاً  ،الداخلة علیها
وجمع  ،التصغیر الوسط كتغییر أو ل،األوَّ من التغییر الواقع في  ز بهاحتر  لأوَّ فصل  :)ملِ الكَ 

 إالَّ ال یكون  اإلعرابتغییر  ألنَّ  ؛ه لبیان الواقع ال لالحترازنَّ إ :نحو: زید وزیود، وقیل ،التكسیر
 . آخراً 

ال الختالف العوامل كتغییر  ،: فصل ثان احترز به من التغییر}الختالف العوامل{وقوله:      
وكسرها  ،وفتحها ،بضم الثاء )حیث وحوث( :ست لغات )حیث(وفي  و(حیث)، ،)لعلَّ ( آخر
 یسمى لغات.  ماوٕانَّ ، إعراباً ى فال یسمَّ  ،فیهما
؟ في حكایة زیدٌ َمْن كقولك:  ،: فصل ثالث احترز به من المحكي}الداخلة علیها{ :وقوله     

رأیت زیدًا، وَمن زیٍد؟ في حكایة من قال: من قال: جاء زیٌد، وَمن زیدًا؟ في حكایة َمن قال: 
ها لم تدخل الختالف العوامل، لكنَّ  آخره؛ر في الجمیع تغیَّ  )نمَ (فزید الواقع بعد  مررُت بزیٍد،

اسم استفهام  :نْ مَ  ،تقول في الجمیع أنْ  إعرابه، وكیفیة إعراب نَّهاإفال یقال في الحركات  ،علیه
مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة في آخره  )٤(/هو الخبر/ الثالثة األحوالفي  :مبتدأ مبني، وزید

 : منصوب علىبعد واحد) (واحداً وقوله:  ،)٥(منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكایة
 أومن جهة واحدة،  ، فال یمكن جمع اثنین في تركیب واحدٍ بةً حال كون العوامل مرتَّ  أي: ،الحال

   ،بعد واحدٍ  واحدٍ  دخولُ  :تقدیره)، الداخلة( :مفعول مطلق على حذف مضاف عامله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{الداخلة على الكلم  عاقبهامتعلق بتغيري على أنه علة له، واملراد باختالف العوامل ت {الختالف العوامل}
 والعوامل مجع عامل، واحداً بعد واحد، عليها}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسالة ماجستیر، وبل الصدى، و= رأیه في: حاشیة الفیشي على شرح قطر الندى ٢/٥٦٦وهدیة العارفین: =

  .٣٦سهیل أحمد سلمان أبو زهیر،
 .) في (ب، ج): ال بد له١(
 .) في (ب، ج): من ثالثة عوامل فأكثر٢(
 ٢من هذه األطروحة، الهامش: ٦٧) =: ص٣(
 .المتن) /.../ من استدراك الناسخ على ٤(
 .١/٢٦:دروس العربیةجامع ال لحكایة إیراد اللفظ على ما تسمعه، =:) ا٥(
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على  تقریباً  اإلضمارظهر في موضع أف ،)١("به مقتضى الظاهر" :الخ)...(والمراد بالعاملوقوله: 
 ،وهو المؤثر في الشيء ،ال اللغوي العامل االصطالحي به المراد إلى أنَّ بهذا  وأشار ئ،المبتد

 ،سببیة )به(وباء  بعد، كما ذكر :معنوي أو ،ویشمل المقدر :شيء لفظي أي: ،(ما به)وقوله: 
ویوجد المعنى المقصود من یحصل  أي: ،: بفتح الیاء والتاء وتشدید الواوالخ)...مقوَّ تَ (یَ وقوله: 
 يءالعامل هو الش :فیصیر التقدیر ،الطالب صفة للمعنى أي: ،(المقتضي)وقوله:  ،التركیب

والمفعولیة  الفاعلیة :، والمراد بالمعنىاإلعراب الذي یطلب الذي بسببه یحصل ویوجد المعنى
 إن"، ولهذا اإلعرابفهم المعنى سابق على  نَّ أ هذایؤخذ من لخ): إلإلعراب...(وقوله:  ،واإلضافة

لك  أبیِّنْ المعنى  لي نْ لك: بیّ أفتقول لمن س إعرابه،تركیب ولم تدر  ]: ظ٢٢[ عن )٢("تسئل
 جاء): :(نحووقوله  ،سابق على المعنى اإلعراب إنَّ وغلط من قال:  ،، وهذا هو الحقُّ اإلعراب

العامل ال  أنَّ  إلىبه  أشار: (المقتضي للرفع)وقوله:  ،وهو الفاعلیة ،به یتقوم المعنى )٣("نَّ إف"
(المقتضي وقوله:  ،یكون مرفوعاً  أنن الفاعل أومن ش ،یطلب فاعالً  ماوٕانَّ لذاته،  یقتضي رفعاً 

 )٥("طلبُ یَ  ماإنَّ "فالعامل  وٕاالَّ ال من حیث ذات العامل،  كون االسم مفعوالً  )٤("من حیث": للنصب)
 أي: ،)إلیه(المضاف وقوله:  ،یكون منصوباً  أنن المفعول أاعتبار ذاته المفعول، لكن من شب

ها ألنَّ  ؛)٦(اإلضافةى حروف حروف الخفض تسمَّ  نّ إالمعنى الذي قبل الباء، ف إلیهالمنسوب 
أشار "، إلیهالمضاف  أي: ،هو) :(المقتضيوقوله:  ،وتوصله لما بعدها ،ضیف معنى ما قبلهاتُ 

 نهأومن ش إلیه،یطلب المضاف  ماوٕانَّ ، )٨("لذاته" اً ال یقتضي جرّ  حرف الجرِّ  أنَّ  إلى )٧("بهذا
    أو مفعوالً  أو یطلب فاعالً  وٕانما، اً وال جرّ  وال نصباً  ،یطلب لذاته رفعاً  ال العامل أنَّ ل ، فتحصَّ الجرّ 

  ، نه الجرّ أمن ش إلیهوالمنسوب  ،نه النصبأوالمفعول من ش ،، والفاعل یقتضي الرفعإلیه منسوباً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عىن املقتضي لإلعراب، سواء كان ذلك العامل لفظيًا أو معنويًا فالعامل اللفظي، واملراد بالعامل ما به يتقّوم امل
حنو: جاء فإنه يطلب الفاعل املقتضي للرفع، وحنو: رأيت، فإنه يطلب املفعول املقتضي للنصب، وحنو: الباء 

،  فإ�ا تطلب املضاف إليه املقتضي هو للجرِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األزهري. كالمتصویب من (ب، ج)؛ النسجامه مع (القیاس به)، ولعله وهم، وال :األصل) في ١(
 .) في (ب، ج): إذا سئلت٢(
 .) في (ب، ج): <أي> فإن٣(
 من حیث. >أي<) في (ب، ج): ٤(
 ) في (ب، ج): طلب.٥(
 .١٣٨=: المصطلح النحوي: )٦(
 .في (ب، ج): أشار به )٧(
   .>یضاً ) في (ب، ج): لذاته <أ٨(
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م، فیدخل فیه لِ حصولها وتحققها مع الكَ  أي: ،)لخ...إبدخول العوامل مجیئها رادُ (والمُ وقوله: 
ه ال یشترط الدخول بالفعل كما یقتضیه ظاهر عبارة نَّ أ إلىبه  وأشار ،العوامل المقدرة والمعنویة

في الحذف  أطلق: )تْ فَ ذِ حُ  أم(وقوله:  ،فحذَ ت ولم تُ یقب :أي ،)تْ رَّ مَ (استَ وقوله:  ،المصنف
 :)١(ك؟ وقد قال ابن مالقرأ نْ مَ  :جواب قول القائل، في كقولك: زیدٌ  ،فیتناول الحذف جوازاً 

  ..........................                 َوَیْرَفُع اْلَفاِعَل ِفْعٌل ُأْضِمَرا               
: فاعل بفعل حدٌ أف )٢(َوإِْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاَرككقوله تعالى:  ،ویتناول الحذف وجوباً 

: وفي )تْ رَ تأخَّ  أو( وقوله: ،جمع بینهمانه وال یُ م ٌض وَ عِ  كأنَّهر المفسِّ  نَّ أل ؛وجوباً محذوف 
 َوَقْد َیِجي الَمْفُعوُل َقْبَل الِفْعِل   ...............               .........     :)٣(األلفیة

وهو جواب  ه،بعده خبر  ):لخإ...و(جرى ،مبتدأ :)٥(])قولُ  [(:لخ)إ...)٤(وديِّ كُ المَ  (وقولُ قوله: و  
في شرح هذه  ـــــ نافیه قول المكوديیالعوامل قد تتأخر  أنَّ  من عن سؤال مقدر تقدیره: ما ذكرتَ 

 نَّ أففهم  ،الغالب األصلما قاله المكودي محمول على  نَّ أ: ب، فأجابالخ...العوامل نَّ إ ـــــ المقدمة
من كالمه  األزهريفي اللفظ، وفیما فهمه /قبل المعموالت  إالَّ العوامل ال تكون  نَّ إمراد المكودي 

رتبة  نَّ إ: أي ،)٧(/قبل المعموالت رتبة إالالعوامل ال تكون  نَّ إ :)٦(+بقوله+ نظر، بل مراده
 رد ما قالیُ لم و  ،في اللفظ فرتبتها التقدیم تأخَّرت نْ إ العوامل التقدیم على المعموالت، فهي و 

  منه، : بدالن تقدیراً  أو ولفظاً "بمعنى المقول،  ،: مبتدأ)لخ...إالمصنف (وقولُ قوله: و  ،)٨(األزهري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعامل املعنوي هو اإلبتداء والتجرد، واملراد بدخول العوامل جميئها ملا تقتضيه من الفاعلية واملفعولية واإلضافة 
سواء استمرت أم حذفت، وسواء تقدمت على املعموالت كرأيت زيدًا أم تأخَّرت، حنو: زيدًا رأيت، وقول 

{لفظًا أو وقول املصنف: على األصل الغالب،  املكودي: إنَّ العوامل ال تكون إالَّ قبل املعموالت، جرى
   تقديرًا}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 َكِمْثِل: َزْیٌد ِفي َجَواِب: َمْن َقَرا؟  ، وعجزه:١٧متن األلفیة، باب الفاعل: )١(
 .٦بة، اآلیة:) سورة التو ٢(
 .، وصدره: َوَقْد ُیَجاُء بِخالِف األْصل١٨) باب الفاعل:٣(
عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، نسبة إلى بني مكُّود (قبیلة قرب فاس)، كان نحویًا عالمًا، له شرح  )٤(

الضوء الالمع ألهل القرن ه). = ترجمته في: ٨٠٧على االلفیة وشرح على اآلجرومیة، توفي بفاس سنة (
 .٣٥ن اآلجرومیة للمكودي:، و= رأیه في شرح مت٣/٣١٨، واألعالم: ٣/٨٣، وبغیة الوعاة:٤/٩٧التاسع:

 .من (ب، ج) زیادة لتوضیح السیاق ](...)[ )٥(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٦(
  .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٧(
 .٣٥شرح متن اآلجرومیة ــــ للمكودي:) =: ٨(
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 :حاالنو  اشتغال المحل بحركة الحكایة، ]: و٢٣[مرفوعان بضمة مقدرة في آخره، منع منها 
ن إ و  ــــ قلت: المبتدأ ،المطابقة بینها واجبة أنَّ مع  ،والخبر مثنى ،: المبتدأ مفردن قلتَ إف ،)١("رخب

، األزهريالجملة الواقعة في كالم  إعرابهذا ، )٢(فهو مثنى معنى بدلیل البدل ــــ لفظاً  كان مفرداً 
 أنَّهما واألولى ،)حاالن من تغییر( :األزهريفقال  ،هثكالم المصنف على حد إعرابما أو 

 ر تقدیر، ثمَّ یتغی أور لفظ یتغی :والتقدیر ،المفعولیة المطلقة على حذف مضافمنصوبان على 
فانتصب  ــــ مقامه تقدیراً  أو وهو لفظاً  إلیه ــــالمضاف  وأقیمر، یهو تغی ذيحذف المضاف ال

 )الخ...تغییر هو (اإلعرابالمصدر المذكور في قول المصنف:  )تغییر( :اموناصبه ،انتصابه

 )وتقدیراً  لفظاً ( نَّ أل أولى؛كان  ما، وٕانَّ )٣(مَّْوُفوراً  َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزآُؤُكْم َجَزاءً  :تعالى قوله على حدِّ 
 :)٤(األلفیةموقوف على السماع، وفي  مصدران، ووقوع المصدر حاالً 

  .......................ِبَكْثَرةٍ                    عْ ـــاًال َیقَ ـــٌر حَ ـــَدٌر ُمنكَّ ــــَوَمصْ            
الملفوظ به  أي: ،ا باسم المفعولممن تأویله فال بدَّ  ،قال المكودي: ومع كثرته فال یقاس علیه

 سقاطإ"منصوبان على  أنَّهما األزهري ، وظاهر حلِّ )٥(أولىفیه  تأویلوما ال  ،لیصحَّ  ؛والمقدر
 األلفاظكون بزید علیه موقوف على السماع كالحال، ویَ  ألنَّه ؛)٧("ضعفهاأوهو " )٦("الخافض

 ،، وهذان اللفظان منكران)ون الدیارتمرُّ (: ككقول ،الخافض تكون معرفة إسقاطالمنصوبة على 
 الخافض، إسقاطصب على النَّ  الحال ثمَّ  ، ثمَّ أولىصب على المفعولیة المطلقة النَّ  نَّ أوالحاصل 

   :)٨(األلفیة بــ(أرض وسما) من قولهفي  أشار ي،والتقدیر  اللفظي اإلعرابلى إ و 
 ِمْن َشَبِه اْلَحْرِف كَأْرٍض َوُسَما                   َوُمْعَرُب اَألْسَماِء َما َقْد َسِلَما          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حنو: يضرب زيد، ولن أكره حامتاً، ومل حاالن من تغيري، يعين أن تغيري أواخر الكلم تارًة يكون يف اللفظ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا:  العبارة ، ففي نسختي (ب، ج)في (ب، ج) اختالف طفیف وزیادة ونقصان عما هووقع في نسخة (أ) ) ١(
كونها النسخة المعتمدة في لفأثبتنا ما في نسخة (أ)؛  )خبره :بدل من قول، وقوله: حاالن :ولفظًا أو تقدیراً (

 الموازنة بین النسخ.
وقوله: حاالن، خبر المبتدأ، وصحَّ اإلخبار عنه ـــ وهو (( ٢٠األزهري: شرح ) قال أبو النجا في حاشیته على٢(

 .))المقول اثنان، قوله: لفظًا وقوله: تقدیراً  ه وٕان كان مفردًا لفظًا مثنى معنى؛ ألنَّ مفرد ـــ بذلك مع كونه مثنى؛ ألنَّ 
 . ٦٣) سورة اإلسراء، اآلیة: ٣(
 .َكَبْغَتًة َزْیٌد َطَلعْ : الشطر الثاني ، وتكملة٢٤الحال: ) باب٤(
 .١/٣٦٥ألفیة ابن مالك:=: شرح المكودي على  )٥(
  .) في (ب، ج): على نزع الخافض٦(
  .) في (ب، ج): وهو أضعف األوجه٧(
 .٤) باب المعرب والمبني:٨(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۷۲ 

 أحد لغات االسم، وال یتعیَّن رجوع (لفظًا وتقدیرًا) للتغییر فقط، )ُسما(السین من  بناًء على أنَّ ضمَّ 
حال كون العوامل الداخلة  :، فیكون المعنى)الداخلة علیها(: )١("یرجع لقوله ،یرجع لهكما بل "

 ، فالملفوظ بها)حذفت أمسواء استمرت (: فیكون هو معنى قوله سابقاً  ،مقدرةً  أوبها  اً علیها ملفوظ
بعالمته  أي: ،بالرفع) ظُ لفَ (فتُ وقوله:  ،كما مر :، والمقدرةومررت بزیدٍ  ،زیداً  ورأیت، جاء زیدٌ ـ: ك
في هذا  أي: )...الخبرِ ضْ (في یَ وقوله:  ،معنوي اإلعراب أنَّ  إلى المصنف ذهب نَّ أل بأثره؛ أو

: هبالرفع في قول ظُ لفَ فتُ  ه:المجرور محذوف تقدیر  إنَّ تقول:  أو ،اللفظ الذي هو یضرب، وفي زید
، وهكذا یقال ال یدخل علیه حرف الجرّ  ،فعل مضارع )یضرب( نَّ أل ؛نا لهذاجْ احتَ  وٕانَّما، یضربُ 

 ،هي اللفظیة ألنَّها ــــ )٢("السكون ووه" ــــعالمته  :: المراد بهالخ)...بالجزمو (وقوله:  ،هفیما بعد
 (یكونُ وقوله:  ،الحركة حذفُ  ألنَّه ؛ميدَ فالجزم عَ  وٕاالَّ   ]: ظ٢٣[ متعلقة باللفظ، أنَّهابمعنى 
: عطف تفسیر (والتقدیر)وقوله:  ،معنوي اإلعراب نَّ أل ؛عالمته الدالة علیه أي: )...الخالتغییر
یشترط في عطف التفسیر  ألنَّه ؛على سبیل التقدیر والفرض :یقول أن واألولى، )الفرض(على 

 ،)يُّ وِ نْ (وهو المَ وقوله: / )،وقمح ،رّ وبُ  ،وذهب ،عسجد(كقولك:  األول،ظهر من أیكون الثاني  أن
(وهذا هو وقوله:  ،)٣(/فان الضمة عالمة ،كما تنوي الضمة :بدلیل ،لما مرَّ  وأثره؛عالمته  أي:

 اإلعراب نَّ أل ؛تقدیراً  أوالمصنف بقوله:  أرادما  وهذا بعُض  :یقول أن األولى: كان الخ)...المراد
كذلك یكون في  بل ألف، آخرهسم المقصور، والفعل المضارع الذي االفي  التقدیري لیس منحصراً 

 ،ذلك ي علیهــــوبق ،یاءٌ أو  ،واوٌ  رهــــآخالفعل المضارع الذي و  ه ــــل یأتيكما  ــــ االسم المنقوص
 التعریف في (أو)دخل أه نَّ إ :الجواب عما یقال إلىبهذا  أشار: )لخ.إ..و هنا للتقسیمأ(و وقوله: 

 للتقسیم ي) التأو( وأمَّاالتي للشك،  )٤(](أو)[ التي یمتنع دخولها فیه هي نَّ أ: بفأجابوهو ممتنع، 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وباجلزم يف أذهب، وباجلر يف عمرو،  وزيد، وبالنصب يف أكره وحامتاً، فتلفظ بالرفع يف يضربأذهب بعمرو،  

وتارة يكون التغيري على سبيل الفرض والتقدير، وهو املنوي كما تنوي الضمة يف موسى خيشى، والفتحة يف لن 
أخشى الفىت، والكسرة يف مررت بالرحى، فموسى وخيشى مرفوعان بضمة مقدرة، وأخشى والفىت منصوبان 

وأو هنا للتقسيم ال  ة مقدرة، والرحى خمفوض بكسرة مقدرة، وهذا هو املراد بقوله: لفظًا أو تقديراً،بفتح
    للرتديد،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .في (ب، ج): بل كما یصح أن یرجع له یصح أیضًا أن یرجع لقوله )١(
  .في (ب، ج): وهي السكون )٢(
 .) من استدراك الناسخ على المتن٣(
 (ب، ج). زیادة واجبة من  ](...)[) ٤(
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وقوله: أولى، لكان  ،بدل التردید ،الشك أي: ،دلتردُّ بار فال یمتنع دخولها فیه، ولو عبَّ  ــــ كما هنا ــــ
من  فال ینافي ما مرَّ  ،الذي تكون عالمته لفظیة :: مراده باللفظيّ الخ)...اللفظي اإلعراب (وكیفیةُ 

 (ظاهرةٌ وقوله:  ،التركیبه لتمام نَّ إ) فنْ لَ (كـ، وال ینافي ذكره لبعض الحروف معنويّ  اإلعراب أنَّ 
 قبله؟ وكالمُ  أومعه  أوبعد الحرف  تحذفهل  ،الناس اختلفوا في الحركة أنَّ : اعلم )آخرهفي 

للمصاحبة  أو أو قبل)، بعد( :بمعنى ،لظرفیةل )في( :قولن نْ أب ،محتمل للمذاهب الثالثة األزهري
 أي: ،(اللتقاء الساكنین)وقوله:  ،الذي عالمته مقدرة أي: (التقدیري)وقوله:  ،بمعنى (مع)

  :)١(األلفیةفي  ال بالواو، ولقوله ،كة مع التنوینمحرَّ  ،بالیاء أصله: (فتى) نَّ وذلك أل  ؛لدفعهما
  .........................                 َكَذا الَّذي اْلَیا َأْصُلُه َنْحُو اْلَفَتى           
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رفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف وكيفية اإلعراب اللفظي أن تقول يف حنو: يضرب زيد، يضرب فعل مضارع م
آخره، والعامل فيه الرفَع التجرُد من الناصب واجلازم، وزيٌد فاعل يضرب وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف 
آخره، والعامل فيه الرفَع يضرُب، وتقول يف مثل لن أكره حامتاً: لن حرف نفي ونصب واستقبال، وأكرَه فعل 

به فتحة ظاهرة يف آخره، والناصب له لن، وحامتًا مفعول به وهو منصوب مضارع منصوب بلن وعالمة نص
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره، والناصب له أكره، وتقول يف مل أذهب بعمرو: مل حرف نفي وجزم وقلب، 
  وأذهب فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره لفظا واجلازم له مل، وبعمرو جار وجمرور وعالمة جره

كسرة ظاهرة يف آخره، واجلار له الباء، وكيفية اإلعراب التقديري أن تقول: يف مثل موسى خيشى: موسى مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والعامل فيه الرفَع االبتداُء، وخيشى فعل مضارع مرفوع 

رفع التجرد، وفاعل خيشى مسترت فيه جوازاً تقديره: بضمة مقدرة يف آخره منع من ظهورها التعذر، والعامل فيه ال
ملبتدأ، وتقول يف: اجلملة الواقعة خربًا هو، وهو وفاعله مجلة فعلية يف حمل رفع على اخلربية ملوسى، والرافع حملل 

لن أخشى الفىت، لن حرف نصب ونفي واستقبال، وأخشى فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه فتحة 
منع من ظهورها التعذر، والفىت مفعول به وهو منصوب بأخشى، وعالمة نصبه فتحة مقدرة مقدرة على األلف 

على األلف منع من ظهورها التعذر، وتقول يف: مررت بالرحى: مررت فعل وفاعُل الفعِل مّر، والفاعل التاء، 
ا التعذر، هذا وبالرحى جار وجمرور، واجملرور خمفوض وعالمة خفضه كسرة مقدرة على األلف منع من ظهوره

بفًىت فإنك تقول يف الرفع:  إذا كانت األلف موجودة، فإن كانت حمذوفة، حنو: جاء فًىت، ورأيت فًىت، ومررت
 نصبه فتحة مقدرة علىعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني، ويف النصب: عالمة 

 األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني، 
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 .َواْلَجاِمُد الَِّذي ُأِمیَل َكَمَتى  : عجزه، و ٥٣مدود وجمعهما:باب كیفیة تثنیة المقصور والم )١(
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 األلف؛ انالتنوین، فحذفو  األلف :فالتقى ساكنان ألفًا،لبت فقُ  ،ثم تحركت الیاء وانفتح ما قبلها
من  خفُّ أجزء من الكلمة، وحذف الجزء  واأللف ،ه كلمةألنَّ  ؛الساكنین، ولم یحذف التنوین اللتقاء

 أي: )لخاللتقاء...إ(المحذوفة وقوله:  ،لبت واواً قُ  اءُ یفال )ةوَّ تُ الفُ ( :قولهم وأمَّاحذف الكلمة، 
منونة تنوین الصرف استثقلت الضمة على الیاء،  مشددة بیاء )قاضي( :هصلُ ألدفعهما كما مر، و 

رجعت  أضیف أو(أل) علیه  )١(/دخلت/ وٕاذافحذفت الضمة فالتقى ساكنان حذفت الیاء لدفعهما، 
: الخ)...(فحیثوقوله:  ،واإلضافة (أل)ال یجامع  ألنَّه ؛لزوال موجب حذفها، وهو التنوین ؛الیاء

، وال یكون لفظیاً  اإلعرابفیه  یكون امَ لِ  یذكر ضابطاً  أن أراد ـــوهي ال تنحصرـــ  األمثلةا ذكر لمَّ 
(یشبه وقوله:  ،تامة )كان(و ،)إذا( ]: و٢٤[ و(حیث) في كالمه بمعنى ،تقدیریاً  اإلعرابفیه 
: الكاف هنا )...الخ(كالواو والیاءوقوله:  ،تظهر فیه الضمة والفتحة والكسرة : في كونهح)حیالص

الساكن  )بالواو والیاء(الحرف الذي یشبه الصحیح مخصوص  ألنَّ  ؛ال تدخل شیئاً  )٢(استقصائیة
 إلىكالمضاف  فیصیر مقدراً  وٕاالَّ لم یعرض عارض،  إذا :أي ظاهر) فاإلعراب(وقوله:  ،لهماما قب

 اشتغال )٣("هامنع من"بضمة  على أنَّه فاعل صاحبي، فصاحبي مرفوع جاء یاء المتكلم نحو:
   كون  إلى: الخ)...راً الحركة تعذُّ  افیه رُ (تقدَّ وقوله:  ،المحل بحركة المناسبة على ما هو الحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احملذوفة اللتقاء الساكنني، وتقول فيما إذا منع من ظهور احلركة  ويف اجلر: عالمة جره كسرة مقدرة على األلف 

اإلستثقال، حنو: جاء القاضي، فالقاضي فاعل جباء وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من 
ظهورها اإلستثقال، ومررت بالقاضي: فالقاضي جمرور بالباء وعالمة جره كسرة مقدرة على الياء منع من 

اإلستثقال، هذا كله إذا كانت الياء موجودة، فإن كانت حمذوفة، حنو: جاء قاٍض ومررت بقاٍض، فإنك ظهورها 
تقول يف الرفع: عالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني، ويف اجلر كذلك، وقس على هذه 

لة ُيشبه الصحيح كالواو والياء حرف ع يف آخر االسم املعرب حرف صحيح أواألمثلة ما أشبهها، فحيث كان 
الساكن ما قبلهما، كدلو وظيب فاإلعراب ظاهر يف آخره، وحيث كان يف آخره ألف مفتوح ما قبلها كالفىت، أو 

مقدر فيه، إال أن األلف تقدر فيها احلركة تعذراً؛ لكو�ا ال تقبل  ياء مكسور ما قبلها كالقاضي فاإلعراب
  لكو�ا تقبل احلركة،  ركة استثقاالً التحريك، والياء تقدر فيها احل
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 .خ على المتن) من استدراك الناس١(
ال نظیر له مدخولها  ، أي أنالكاف االستقصائیة هي التي یكون فیها الممثَّل به محصورًا فال یكون له شبیه )٢(

، وحاشیة ٧٥٥=: الكلیات: ،)كالواو والیاء الساكن ما قبلهما( :كما في مثال األزهريفیما أسند إلیه 

محمد لاء الشائعة ـــــ ومعجم األخط، ١/١٩٣، وحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل:٢/٣٤٣الصبان:
 .٢٦٨العدناني:

 .) في (ب، ج): منع من ظهورها٣(
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 : )١(بعضهم بقوله أشار ،، وفي الواو والیاء استثقاالً تعذراً  األلففي  تقدَّرُ  الحركة 

ِلـــــفِ ي ـــــفِ  اً رَ ذُّ ــــعَ تَ             اَال ثَ مِ  ذْ ــخُ فَ  اءِ الیَ وَ  اوِ وَ ـــي الــفِ             اَال قَ ثْ تِ اسْ  اَأل
 دْ حَ جَ  نْ ـو مَ زُ غْ یَ وَ  دٌ مَّ حَ مُ  َیْأِتي    دْ قَ  ودِ هُ الیَ  رَ شَ عْ ى مَ وسَ مُ  الَ قَ كَ           

 ویغزو: فعالن مضارعان ویأتيالتعذر،  منها منع األلفمرفوع بضمة على  (قال) فاعلُ  :فموسى
مرفوعان بضمة على الیاء في (یأتي)، والواو في (یغزو)، ومنع من ظهورها االستثقال، وفي 

 :)٢(األلفیة
 ...................ىاْلُمْصَطفَ كَ                 َن اَألْسَماِء َما ــــمِّ ُمْعَتال� مِ ــــَوسَ         
)،: بالنصب اسم )أحوال ثالثةَ (وقوله:  ،)٣(الستة األبیات إلى آخر : ومراده )٤(قال الشنواني (أنَّ
قال  ،الثالثة في االسم: الرفع والنصب والخفض، وفي الفعل: الرفع والنصب والجزم باألحوال

مراد  أنَّ  واألولى ،...الخفلألسماء :المصنفمع قول  ه على هذا یكون تكراراً لُ : حمْ )٥(الفیشي وغیره
، وجمیعها یكون في االسم واستثقاالً  اللفظي والتقدیري تعذراً  اإلعراب :الثالثة باألحوال األزهري

وال  نحو: یرمي ویغزو، اإلعراب في الفعل استثقاالً  )٦("لتعذر"والفعل، غایته أنَّه لم یذكر مثاًال 
 ،خفتهاالسم مع في كانت الیاء ثقیلة  إذا ألنَّه باألحرى؛المقایسة على االسم بعلم  ألنَّه ؛یضر

    قاله الفیشي وغیره ظاهر، وهو الذي ماقلت:  ،من الیاء أثقلوالواو  ،لثقله ؛مع الفعل فأحرى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقيلة عليها، واملراد باأللف: األلف يف اللفظ وال التفات إىل كو�ا تكتب ياء يف مثل خيشى والفىت،  ولكنها
  فظهر أن آلخر كل من االسم والفعل املعربني ثالثة أحوال، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رجعنا إلیها. التي  في المصادر لیهماالبیتان من الرجز، ولم نهتد إ) ١(
 والُمرْتَقِي َمَكاِرَما ، وتكملة العجز: ٤) باب المعرب والمبني:٢(
 هذا البیت، هي: األبیات الستة التي تليتكملة  )٣(

ُل اإلعْ   َجِمیُعُه َوْهَو الَّذي َقْد ُقِصَرا            َرادِّ ـــــــــِه قُ ـــــَراُب ِفیـــــــَفاألوَّ
 َوَرْفُعُه ُیْنَوى َكَذا أْیضًا ُیَجرّ             َمْنُقوٌص َوْنْصُبُه َظَهْر  يَوالثَّانِ 

 أْو َواٌو أْو َیاٌء َفُمْعَتال� ُعِرفْ            فْ ـــــــــٌر ِمْنُه َألِ ــــــــــْعٍل آخِ ــــــَوَأيُّ فِ 
 يـــِد َنْصَب َماَكَیْدُعو َیْرمِ َوأبْ            ْزمِ ــــَف اْنِو ِفیِه َغْیَر الجَ ـــــــــَفاَأللِ 

ْفَع ِفیِهَما اْنِو َواْحِذْف َجاِزما  اــــــُحْكمًا الِزم ضِ ــَثالَثُهنَّ َتقْ            َوالرَّ
ولد في شنوان  ،تونسّي األصل ،نحوي ،عمر بن علي الشنواني ،أبو بكر بن إسماعیل بن شهاب الدین) ٤(

(الشذور) جرومیة) و(اآل ىله كتب كلها شروح وحواش عل ،)ه١٠١٩(سنة  وتعلم في القاهرة، وبها وفاته ،بمصر
، ٢/٦٢األعالم:و  ،٨٠ـــــ١/٧٩:خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر ترجمته في: = ،و(القطر) في النحو

 /ظ.٣١اآلجرومیة: اللوحة الدرة الشنوانیة في شرحتعلیق و= رأیه في:  ،٣/٥٩ومعجم المؤلفین:
 .٢١لم نعثر على حاشیة الفیشي على األزهریة، و=: حاشیة أبي النجا: )٥(
 .) في (ب، ج): لتقدیر٦(
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 ،بعد األزهريلفظي والتقدیري، والذي یظهر من كالم ال اإلعرابكالمنا في  نَّ أل ؛یناسب المقام
 : االنتقال) وأنَّ (وقوله: ، الشنواني هو ما قاله األحوال أي: ،ها)نَ (وقد بیَّ ح به في قوله: ر وص

 أین: من قلتَ  نْ إف ،االنتقال أنَّ  وظهر :المعنى ) فیصیرظهرـــ(مدخول ل ،معطوف على ما سبق
وقوله:  ،لخإ...تصییره مرفوعاً  اآلخروالمراد بتغییر  :)١(+سابقا+ : من قولهظهر ما قال؟ قلتُ 

ى یتمشَّ  ال: هذا )مجازاً  اإلعراب أنواعى (تسمّ وقوله: ، والجزم ،لیشمل الجرَّ  ؛ر بهعبّ  :ه)غیر  إلى(
على ما علیه المصنف  وأمَّا، لفظي، فتسمیتها عالمة یكون مجازاً  اإلعراب نَّ أعلى القول ب الَّ إ

تلك  أي: ،نها)(وقد بیَّ وقوله:   ،ةیحقیق وأنواعفهي عالمات  ]: ظ٢٤[ معنوي اإلعراب أنَّ من 
 . األحوال

 كأنَّه ،)الخ...تغییر هو اإلعراب(: )٢(ر وارد على قوله: جواب عن سؤال مقدَّ {وأقسامه}       
 ؟)٣("وما أسماؤه" ؟أقسامهمعنوي، فما عدد  بأنَّهعلى القول  اإلعرابحقیقة  اقد علمن :قیل له
 األجزاء،والجزئیات ال  األنواعهنا حقیقتها، وهي  باألقسام، والمراد (وأقسامه)عنه بقوله:  فأجاب

 األجزاء،بمعنى  )ثالثة (وأقسامه :، وفي قوله سابقاً األنواعهنا بمعنى  األقسامجعلتم  مَ ن قلت: لِ إف
اسم المقسوم على كل نوع منها، واسم  إطالقفما الفرق؟ قلت: عالمة القسمة النوعیة صحة 

وهكذا، وكانقسام  إعرابفیقال في الرفع:  ،فیطلق على كل واحد منها اإلعراب،المقسوم هنا هو 
، وهكذا ه حیواننَّ أه حیوان، وعلى الفرس نَّ أ اإلنسانفیطلق على  وٕانسان، ،فرس :إلىالحیوان 

 ،اسم المقسوم على كل قسم، وجزء منها إطالقعدم صحة  األجزاء:بمعنى  )٤("األقساموعالمة "
على كل جزء منها، فال یقال: الفعل وحده كالم  إطالقه واسم المقسوم هناك هو الكالم، وال یصحُّ 

 اإلعرابالمقسم  إنَّ  ، ثمَّ أولىلكان  بأجزائه وفیما مرَّ  ،بأنواعهر هنا والحرف وحده كالم، ولو عبَّ 
 . نفسه وغیره إلىلزم تقسیم الشيء  وٕاالَّ  ،)٥("فتحةأو  ،ضمة"بخصوص كونه ال  من حیث هو

  ه النَّ أوارد على المصنف، وهو  إشكال: جواب عن لخ)إ...االسم إلى(بالنسبة  األزهري:قول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأن تلك ومن النصب إىل غريه هو اإلعراب، الرفع، ومن الرفع إىل النصب، من الوقف إىل وأن االنتقال 
بالنسبة إىل  أي: أقسام اإلعراب {وأقسامه}األحوال املنتقل إليها تسمى أنواع اإلعراب جمازاً، وقد بيَّنها بقوله: 

    االسم والفعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في (ب، ج) ) +...+ لیس١(
 .) أي: قول المصنف في بدایة هذا الباب٢(
 في (ب، ج): وما أسماؤها؟) ٣(
 .ة <كون> األقسام) في (ب، ج): وعالم٤(
 .ضمة وفتحة) في (ب، ج): ٥(
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والجر،  ،والنصب ،ثالثة: الرفع إلیهبالنسبة  ألنَّها ؛االسم فقط إلىبالنسبة  أربعةكون ت أن یصح 
بقوله:  فأجاب ،والجزم ،والنصب ،: الرفعأیضاً ثالثة  إلیهبالنسبة  ألنَّها فقط؛ الفعل إلىوال بالنسبة 

جعلت الرفع والنصب قسمین  إذابالنسبة لهما  أربعةً تكون  إنَّمااالسم والفعل، لكن  إلىبالنسبة 
ذلك فتكون  إلىنظرت   إذا وٕاالَّ االسم، وتارة في الفعل،  لم تنظر لكونهما تارة یوجدان فيو فقط، 

 ،، والجر والجزمأقسام أربعةلك وذ ،وقسمان في الفعل ،ستة: الرفع والنصب قسمان في االسم
  فهي ستة. 

 وهو سلب الحركة قسم مستقل.  ،هو مخرج الفتحة والسكون: }{أربعة     
 معنى لغةً  األربعةمن هذه  واحدٍ  ل من مجمل، ثم لكلِّ : بدل مفصَّ }رفع ونصب{     

تغییر مخصوص  )٢("معنوي هأنَّ على " :، واصطالحاً )١(تفاعر واال لوُّ العُ  :، فالرفع لغةً واصطالحاً 
نفس الضمة ونفس ما ناب  ]: و٢٥[ ه لفظي هونَّ أمنابها، وعلى  )٣("ما نابأو ة عالمته ضمَّ "

تغییر  :)٦("معنوي أنَّهعلى " :، واصطالحاً )٥(االستقامة واالستواء :والنصب لغةً / ،)٤(منابها
هو نفس الفتحة ونفس ما ناب  :ه لفظينَّ أ، وعلى )٧(/ما ناب منابهاأو مخصوص عالمته الفتحة 

  ،تغییر مخصوص :)١٠("معنوي أنَّهعلى " :واصطالحاً  ،)٩(نقیض الرفع :، والخفض لغةً )٨(منابها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف اسم حنو: مررت بزيد  {وخفض}يف اسم وفعل، حنو: يقوم زيد، وأن زيدًا لن يقوم   {أربعة رفع ونصب}
     يف فعل، حنو: مل يقم، {وجزم}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعلوم ودواء كالم العرب من ، وشمس ا٢/١٢٠، والمحكم والمحیط األعظم:٣/١٢٢١الصحاح: ) =:١(

 .٤/٢٥٨٠:الكلوم
 ) في (ب، ج): على أن اإلعراب معنوي.٢(
 .) في (ب، ج): عالمته الضمة وما ناب٣(
الرفع: اسم لنوع من اإلعراب، حركة كان أو حرفًا، وما (( ٣/٥٨) قال التهانوي في كشاف اصطالحات الفنون:٤(

 من النشأة إلى االستقرار، أطروحة ، والحدود النحویة٤٧٧الكلیات: ، و=:))اشتمل على الرفع یسمى مرفوعاً 
 .٢٠٥:العدواني، بإشراف الدكتور: عبد الوهاب دكتوراه ـــ لزاهدة العبیدي

 .١/٧٥٨، ولسان العرب:٨/٣٤٣، والمحكم والمحیط األعظم:٥/٤٣٤، مقاییس اللغة:١/٢٢٤=: الصحاح: )٥(
  .) في (ب، ج): على أن اإلعراب معنوي٦(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٧(
 .٢/١٧٠٠كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:، و ٩٠٦الكلیات:=:  )٨(
وشمس العلوم ودواء كالم العرب من  ،٥/٤٣، والمحكم والمحیط األعظم:٣/١٠٧٤الصحاح:=:  )٩(

 . ٣/١٨٦٥الكلوم:
 .) في (ب، ج): على أن اإلعراب معنوي١٠(
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 ، )٢(هو نفس الكسرة ونفس ما ناب منابها :ه لفظينَّ أمنابها، وعلى  )١("ما نابأو كسرة "عالمته 
 ما أو "عالمته السكون  ،تغییر مخصوص )٤("معنوي أنَّهعلى " :، واصطالحاً )٣(القطع :والجزم لغةً 

 ألنَّهم الرفع ، وقدَّ )٦(ناب منابهما ونفس  ،هو نفس السكون :ه لفظينَّ أمنابها، وعلى  )٥("ناب
خاص  ألنَّه ؛الجربقد یقع موقع العمدة، ثم  ألنَّه ؛بالنصب أتى وال یخلو منه كالم، ثمَّ  ،عمدةٌ 

 )اإلجمال(على سبیل : األزهريقول  ،التأخیر إالَّ  للجزم مرتبةٌ  ولم یبقَ  ،وهو االسم باألشرف،
على  وأما(وقوله:  ،عدم تعیین ما تكون فیه إجمالها ومعنى اإلجمال،طریق هو  أي:

 ،في جواب شرط مقدر (فلألسماء) :الفاء في قول المصنف أنَّ  إلىبهذا  أشار: الخ)...سبیل
 أیضاً المراد بها  أنَّ ، مع األسماءفي  وأطلقبالمعربة  األفعال: قید بة)رَ عْ (المُ : األزهري قولو 

البناء، فلذلك  األفعالفي  واألصلفیها،  أطلق، ولذلك اإلعراب األسماءفي  األصل نَّ أل ؛المعربة
هو نوع  ماإنَّ الذي یعرب منها  أنَّ مع  األفعالوجمع المصنف  ،فالكالم في المعربات وٕاالَّ قیدها، 

ن قلت: ما وجه اختصاص الجر إف ،لألسماء ةً مشاكل أو فرادهأالفعل المضارع باعتبار  واحد وهو
 فأعطیناالفعل ثقیل، والجر ثقیل، والجزم خفیف، و باالسم والجزم بالفعل؟ قلت: االسم خفیف، 

وقوله: ، خفة السكون ثقل الحركة وثقل الفعل الخفیف للثقیل لتعادل خفة االسم
 ،ك قلت أنواع اإلعراب أربعة، ثم جعلتها ستةنَّ إ: أراد بهذا تأكید دفع ما یقال )...الخ(والحاصل

جعلهما قسمین فقط،  ،كان الرفع والنصب مشتركین بین االسم والفعل اوكیفیة الجواب أن یقال لمَّ 
 وَصحَّ  اإلخبار في كالمه بالمثنى الذي هو (شیئان) عن المفرد المشترك شیئان)ف(ولذلك قال: 

  د، وكذا یقالالذي هو (المشترك)؛ ألنَّ المبتدأ هنا مقرون (بأل) الجنسیة فیصدق بالواحد والمتعدِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {الرفع}املذكور من األقسام األربعة  {فلألسماء من ذلك}هذا على سبيل اإلمجال، وأما على سبيل التفصيل 
أي: ال جزم يف  {وال جزم فيها}حنو: مررت بزيٍد  {والخفض}حنو: رأيت زيدًا  {والنصب}حنو: جاء زيٌد 

 {والجزم}حنو: لن يقوَم  {والنصب}حنو: يقوم زيد  {الرفع}املذكور  ك}{من ذلاملعربة،  {ولألفعال}األمساء 
 واحلاصل أن هذه األقسام األربعة ترجع إىل أي: ال خفض يف األفعال، {وال خفض فيها}حنو: مل يقم 

  قسمني: قسم مشرتك، وقسم خمتص، فاملشرتك شيئان: الرفع والنصب، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): الكسرة وما ناب١(
   .٤٣٤:كشاف اصطالحات الفنون والعلوم =:) ٢(
بكر  يبأل ـــ الزاهر في معاني كلمات الناس، و ١/٤٧٢، وجمهرة اللغة:٦/٧٣العین:كتاب ) =: ٣(

 .١/٢٨٢:األنباري
 .اإلعراب معنوي ) في (ب، ج): على أنَّ ٤(
  .) في (ب، ج): وما ناب٥(
 .١٧١الحدود النحویة:و  ،٣٥٥الكلیات:=:  )٦(
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على  )١("المراد بالجمع ما زاد": لخ)إ(عالمات...وقوله:  ،)شیئان والمختّص ( في قوله بعد:
 .عالمتان الَّ إه لیس له احد، لیصدق بالجزم؛ ألنَّ الو 
 .)٢("علمأواهللا "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رتك فيهما االسم والفعل، وأن اخلفض واملختص شيئان: اخلفض واجلزم، وبيان ذلك: أن الرفع والنصب يش

خيتص باالسم، وأن اجلزم خيتص بالفعل، وذلك مستفاد من كالمه؛ ألنه كرر الرفع والنصب مع األمساء 
واألفعال، فعلمنا أنه مشرتك بينهما، وخصَّ األمساء باخلفض ونفى عنها اجلزم، وخص األفعال باجلزم ونفى عنها 

 ب واخلفض واجلزم عالمات البد من معرفتها، فلذلك أعقبها بقوله:اخلفض، مث لكل من الرفع و النص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .ما زاد >بالنسبة للجزم<) في (ب، ج): المراد بالجمع ١(
 .أعلم >سبحانه وتعالى<في (ب، ج): واهللا ) ٢(
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  }باب معرفة عالمات اإلعراب{    
 )١(ا، ولذقائمٌ  ب: كزیدٌ م یتعلق بالمركَّ لْ المعرفة تتعلق بالبسیط: كزید وعمرو، والعِ  أنَّ اعلم      

 مِ لْ بالعِ  حینئذ التعبیرُ  فالمناسبُ  ،بالمركَّ  َقبیلوالعالمات من  ،همتُ : علِ اهللا، وال یقالُ  یقال عرفتُ 
 أو، )٢(األكثر وهو قولُ  ،بمعنى واحد أنَّهمامشى على  بأنَّهعنه  وأجیبَ  ،ال بالمعرفة ]: ظ٢٥[

 ،دراك الجزئيإك سهلٌ  إدراكها نَّ إعلى الطالب ف تسهیالً  ؛زئيالعالمات منزلة الجُ  لَ ه نزَّ نَّ إ :یقالُ 
 نَّ أل ؛نفسه لإلعرابال  اإلعراب، ألقسام هذه عالماتٌ  نَّ أل ؛رهقدَّ  ):أقسام...الخ( األزهريقول 

ؤتى بها لتمییز یُ  إنَّما عالمة تمیزه، والعالمةُ  إلىمع غیره حتى یحتاج  لیس مشتركاً  اإلعراب
الضمة  (فأمَّاالمصنف:  ره قولُ هذا المضاف الذي قدَّ ل بعض، ویدلُّ  نالمشتركة بعضها م األشیاء

الذي هو الرفع  اإلعراب، أقسامحد أعالمات  جملة من عالمةٌ  ةُ فالضمَّ  )،الخ...فتكون عالمة
 أنَّ  على بناءً  ؛على معنى الالم لإلعراب )٣([(األزهري)] رهالذي قدَّ  (أقسام) وٕاضافةوهكذا، 
، فتكون اإلعراب أقسامُ هي  تقدیره: عالماتٌ  ،ه لفظينَّ أعلى  للبیان بناءً  أو ،معنوي اإلعراب

ومؤولة  ،وهي جائزة عند الكوفیین ،نفسه إلىالشيء  إضافةُ ، ویلزم علیه اإلعراب نفَس  اتُ العالم
 ؛ال یضرُّ  بالـ(إعراب) ، والفصلُ )أقسامــ(ل نعتٌ  الخ):...: (التي هي الرفعوقوله ،)٤(البصریین عند
 أي: هو) (من حیثُ : األزهري وقول ،كالشيء الواحد إلیه والمضاف والمضاف إلیه؛مضاف  ألنَّه
الفعل  إلى، وال بالنسبة واأللفالضمة والواو  :)٥("ثالثة إلیهبالنسبة " ألنَّها ؛في االسمكونه  یدِ بق ال

تكون في  كون الضمة تارةً  إلىنظر ن لم  إذاوهذا  ،اثنان: الضمة والنون إلیهبالنسبة  ألنَّها ؛وحده
 دیَّ قلم یُ  وٕانَّماوجمیع ما قیل في الرفع یقال في النصب،  ،فهي خمسة وٕاالَّ في الفعل،  وتارةً  ،االسم

 ،یمكن فیهما ما قیل في الرفع والنصب فال ،انخاصَّ  ألنَّهما )؛الحیثیةـ(ب یأتيفیما  والجزمُ  الخفُض 
       واألمرُ  ،)٦(ها"غیر " وضمةً  أصلیةً  لنا ضمةً  أنَّ هذه العبارة تقتضي  )األصل(على وقوله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من  {للرفع}واجلزم  ،واخلفض ،والنصب ،الرفع اليت هي {اإلعراب}أقسام  {باب معرفة عالمات اإلعراب}

 .على األصل {أربع عالمات: الضمة} حيث هو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ولهذا) في (ب، ج): ١(
 .٢٣وحاشیة أبي النجا: ،٨٠اللغویة: الفروق) =: ٢(
 [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج).) ٣(
اإلنصاف في مسائل  =:إضافة الشيء إلى نفسه مسألة خالفیة رفضها البصریون وأجازها الكوفیون، ) ٤(

 .٣٥٧ـــ٢/٣٥٦الخالف: 
 .بالنسبة إلى االسم وحده ثالثة في (ب، ج):) ٥(
 غیر أصلیة.في (ب، ج):  )٦(
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 ،ه محذوفٌ عاملُ  ،: مفعول مطلق)(نیابةً وقوله:  ،األصلیقول: وهي  أنْ  واألولىلیس كذلك، 
، مصدرٌ  ألنَّه ٍة؛بنائب بالتأویل إالوالنون  واأللفمن الواو  ه حاالً جعلُ  ، وال یصحُّ نیابةً  تنوبُ  :تقدیره
ووجه  ،تهایَّ جحر أ أي: ،(ألصالتها)وقوله:  ،على السماع مع كثرته موقوفٌ  حاالً  المصدرِ  ووقوعُ 

ر معه الذات ها من العالمات تتغیَّ ، وغیرُ ر معها الذات غالباً غیَّ تالحركات ال ت أنَّ  األصالة:
بة حروف العلة مركَّ  أنَّ على  نها، وهذا مبنيٌّ عدها لتولِّ  أي: ،لخ)إ...ها(فهي بنتُ وقوله:  ،)١(اً قطع

ابن  والیاء من كسرتین، وهو قولُ  ،من فتحتین واأللف ،ة من ضمتینبركَّ ممن الحركات، فالواو 
 أتى نَّهإفیقال:  ،ال تركیب فیها بسائطُ  أنَّهاوالصحیح  ،، وهو ضعیف)٢(جني في (الخصائص)

 أي: ،)لخإ...الواو في المدِّ  أختُ  ألنَّها(وقوله:  ،في النیابة عنها فرعٌ  ألنَّها ؛ثانیةً  ]: و٢٦[بالواو
 إضافة: من لخ)إ...(لضعف شبههاقوله: و  ،)٣(ولین منهما حرف مدّ  ها في كون كلّ نظیرتُ 

 وهو بیانٌ  )شبههاـ(ق ب: متعلِّ ة)نَّ (في الغُ قوله: و  ،لشبهها الضعیف أي: ،الموصوف إلىالصفة 
 ،التي من جملتها الواو ،ةبحروف العلَّ  النون شبیهةٌ نَّ إما قد یقال:  ردِّ  إلىبه  وأشارلوجه الشبه، 

ذلك  نَّ أب: فأجابَ ، األلفالقیاس تقدیمها على فة كحروف العلة، نَّ الغُ فید نت تُ كِّ سُ  إذا أنَّهافي 
 الریاحِ  شبه صوتَ یُ  األنفیخرج من  صوتٌ  :ةنَّ والغُ  التقدیم، )٥(/به/ )٤(ستحقُّ تال  ،الشبه ضعیف

األفعال،  في خصوص ها عالمةً كونُ  ،النون تأخیرة في علَّ  واَألولى، )٦(ةتفَّ لْ المُ  األشجارفي 
من هذه  )٧("واحد" كلَّ  أنَّ التعبیر بالجمع یقتضي  قلتَ  إنْ : لخ)إ...هاب تصُّ (مواضع تخوقوله: 

  لها موضع  إنَّما واأللفلها موضعان،  إنَّماالواو  أنَّ ، مع فأكثرمواضع  ثالثةُ  لهُ  األربع العالماتِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيابة عن الضمة، وقدم الضمة ألصالتها، وثىن بالواو لكو�ا تنشأ عن الضمة إذا  والنون} ،واأللف ،{والواو
أشبعت فهي بنتها، وثلَّث باأللف أل�ا أخت الواو يف املد واللني، وختم بالنون لضعف شبهها حبروف العلة يف 

 ولكل واحدة من هذه العالمات األربع مواضع ختتص هبا، الغنة عند سكو�ا،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطلقًا. ) في (ب، ج):١(
)٣/١٢٣:= )٢.     
والیاء، وأحرف المد هي: األلف مطلقًا، والواو والیاء بشرط أن یسبقا بحركة  ف والواوأحرف اللین هي: األل) ٣(

=: أصول كتابة البحث اللغوي واألدبي تنظیرًا وتطبیقًا ــ د. نوفل  س كل لین مدٌّ،، فكل مٍد لیٌن ولیمن جنسیهما
 .٤٣:ود. أحمد جار اهللا ،علي مجید الراوي

 .ال یستحق) في (ب، ج): ٤(
 استدراك الناسخ على المتن.من /.../  )٥(
 .٣/٨:، وجامع العلوم٦/٢١٧٤: الصحاح:= )٦(
 .: واحدة) في (ب، ج)٧(
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۸۲ 

 للمثنى، عالمةٌ  فاأللفُ كل نوع،  أفرادباعتبار  ه جمعٌ نَّ أ :حدهماأ ،عنه بجوابین ُأجیبَ  قلتُ  ،واحدٌ 
موضع  أوه غلب ما له ثالثة مواضع على ما له موضعان نَّ أ :ثانیهما بأفراد،المثنى صادق و 

، ویكون فیه مقابلة الجمع شرع في ذكر مواضعها اتمن تعداد العالم ا فرغَ ولو قال: ولمَّ  ،)١(واحد
وقوله: ، ظهرألكان  ،لوقوعه على الذي له موضع واحد ؛غة، والمقابلة مسوَّ بالجمع

في ( :ف على حاله، ویكون قول المصنفالمصنِّ  كالمُ ترك ، ویُ إسقاُطه اَألولى لخ):إاألول...(
یكون الشيء  أنعلى كالمه یلزم  ألنَّه ؛ل من مجملبدل مفصَّ  أربعة،من  بدالً  )االسم المفرد

السالمة من ذلك لقال بعد قول  أرادلو و وما بعده،  )الثاني( :في قوله قالُ لنفسه، وكذا یُ  ظرفاً 
ففي باب معرفة عالمات  أقساٍم، ثالثةُ  المفردَ  إنَّ  ثم األول)،وهو ( :في االسم المفرد :المصنف
ما  :والخبر المبتدأوفي باب  ،الخمسة األسماءمن  وال واحداً  ،ما لیس مثنى وال مجموعاً  اإلعراب:

وفي باب النداء واسم  ،مفرد :له قالُ ، فیُ مجموعاً  أوولو كان مثنى  ،وال شبیه بالجملة لیس بجملةٍ 
 شارةً األمثلَة إر كرَّ  لخ):إ...(نحو جاء زید وقوله:، شبیه بالمضاف وال ،ما لیس بمضاف :(ال)
في  وهكذا یقالُ  ،في المؤنث أوفي المذكر  تقدیریاً  أو لفظیاً  اإلعرابیكون  أنبین  فرقَ  ال هنَّ أ إلى

الذي هو  ــــ بفتح فسكون َأْسرى ــــجمع  ،بضم الهمزة وفتحهاسارى): واألوقوله: ( ،جمع التكسیر
كما  ،الجمعِ  جمعُ  :سارىأف ،الَمأسوربه  طُ ربَ الذي یُ  وهو الحبلُ  اإلسار:من  مشتقٌّ  أسیر،جمع 

 التي ال زالت على رُ كْ وهي البِ  ،جمع عذراء (والعذارى):وقوله: ، ]: ظ٢٦[، )٢(في القاموس
، )٣(أجزاؤهاقت بمعنى تفرَّ  اإلناءُ  تر یقال: تكسَّ  ،الشيء التئامِ  إزالةُ  :التكسیر لغةً  إنَّ  ثمَّ  ،كارتهابَ 

، مع تبدیل شكلٍ  بزیادةٍ  أو، شكلٍ  یرِ یتغ أو نقصٍ  أو بزیادةٍ  ،ر فیه بناء الواحدتغیَّ ما  :واصطالحاً 
 األزهريل ، وقد مثَّ )٤(ق معه عالمة الجمعلحَ لم تُ  یراً یع تغیبالجمأو  ،مع تبدیل شكلٍ  نقصٍ  أو

 لحق معه عالمةلم تُ  :، وخرج بقولنا)٥(المرتب شروالناللف التغیرات من باب  أنواعلجمیع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواء كان ملذكر حنو: جاء  {في االسم المفرد}األول  الضمة فتكون عالمة للرفع في أربعة مواضع}{فأما 
سواء كان ملذكر  {في جمع التكسير}الثاين  {و}أو ملؤنث حنو: جاءت هند وحبلى  زيد والفىت والقاضي،

   حنو: جاء الرجال واألسارى، أو ملؤنث حنو: جاءت اهلنود والعذارى،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                .٢٤) =: حاشیة أبي النجا:١(
 . ٣٤٣القاموس المحیط: := )٢(
 .١٢/١٣٨) =: لسان العرب:٣(
 .٨٥:ا العرف في فن الصرف) =: شذ٤(
 وهو ذكر متعدد على جهة التفصیل أو) اللفُّ في اللغة: بمعنى الطي، والنشر: بمعنى الفتح، واصطالحًا: ٥(

 والمرتب: هو إتیان النشر على ترتیب ،ثقة بأن السامع یرده إلیه ،ثم ذكر ما لكل واحد من غیر تعیین ،اإلجمال
 =فجمع، ٧٣القصص: ،﴾َوِمن رَّْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّهاَر ِلَتْسُكُنوا ِفیِه َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلهِ ﴿ :كقوله تعالى اللف
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بزیادة العالمة  إالَّ ه مفردُ  غیرال یت أنْ بین  به، وال فرقَ  لحقَ أُ المذكر السالم وما  جمعُ  ،الجمعِ 
نقص  معبزیادة العالمة  رُ یتغیَّ  أو ،ر بزیادة عالمة الجمعتغیَّ  وٕانَّما، مفرده زیدٌ  نَّ إكالزیدون، ف

 :فیه قلتَ  هُ تَ عْ ا جمَ ، فلمَّ قاضيٌ  :هصلُ أ، و قاضٍ  جمعُ  ،في نحو: قاضون اإلعاللكتغییر  ،حرف
 عِ لدفْ  ت الیاءُ فَ ذِ فحُ  ،فالتقى ساكنان ،ما قبلها إلى لتْ قِ على الیاء فنُ  لت الضمةُ ثقِ استُ  ،نَ و یُ قاضِ 

ر غیر یهذا التغی الیاء التي هي الم الكلمة، لكنَّ  قصون ،ر بزیادة العالمةالتقائهما، فالمفرد تغیَّ 
 األلفر بالعالمة التي هي تغیَّ  َألنَّه ؛مذكر سالم، ویخرج جمع المؤنث السالم فهو جمعُ  ،به معتدٍ 
ى وهو المسمَّ  ،الشجر أصلیخرج من  فرعٌ  :وُ نْ الصُّ  ):وانٌ نْ وصُ  وٌ نْ : صُ (نحو: وقوله ،والتاء

وهو  ،وانٌ نْ وقُ  وٌ نْ قُ  إالَّ: ولیس له نظیرٌ  ،للمثنى والجمع واحدٍ  ستعمل بلفظٍ یُ  :نوانبیب، وصُ رَّ بال
 وأمَّاعرب بالحركات الظاهرة على النون، ویُ  ،فیه النون نُ وَّ نَ یُ الجمع  نَّ أق بینهما بفرَّ ویُ  ،)١(نقودالعُ 

 بضم م):خَ وتُ  ةٌ مَ خَ تُ نحو: (قوله: و  ،ونصباً  اً وبالیاء جرّ  ،رفعاً  باأللفِ  عربُ ه ویُ نونُ  رُ كسَ المثنى فتُ 
قبل هضم  آخرطعام  إدخالفي المعدة بسبب  الطعامِ  فسادُ  :خمةوفتح الخاء فیهما، والتُ  التاء

كما  ،الجمع )سین( نُ سكَّ وقد تُ  ،والجمع بضمتین ،المفرد بفتحتین :)وُأُسد َأَسد(وقوله:  ،)٢(األول
 األلففیه  دَ یْ زِ  )٣("فالجمع" :لمان)الم وغُ غُ  :(نحوقوله: و  ،لسُ قال في رُ ، وكذا یُ األزهریةفي 

 ،تغییر الشكل ظاهرٌ و  ،بعد الالم في المفرد )٤("كان ذيال" األلفونقص منه  ،والنون بعد المیم
 الختالف محلهما.  ؛التي كانت في المفرد األلفالموجودة في الجمع غیر  فاأللف

  على  )٥("تكون واقعةً  أنیحتمل  ، "(ما):لخ)إ...(وهو ما: األزهريقول  :}جمع المؤنثفي و {     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسام، األول: التغيري بالزيادة على املفرد من غري تغيريوهو ستة أ ،واملراد جبمع التكسري ما تغري فيه بناء مفرده 
الثالث:   الثاين: التغيري بالنقص عن املفرد من غري تغيري شكل، حنو: ُختَْمة و ُختٌَم، شكل، حنو: صنو وصنوان،

فرد مع تغيري التغيري بتبديل الشكل من غري زيادة وال نقص، حنو: َأَسٌد و ُأْسٌد، الرابع: التغيري بالزيادة على امل
الشكل كرجل ورجال، اخلامس: التغيري بالنقص عن املفرد مع تغيري الشكل كرسول وُرسل، السادس: التغيري 

{في جمع املوضع الثالث  {و} .بالزيادة والنقص وتغيري الشكل، حنو: غالم وغلمان، فهذه كلها ترفع بالضمة
    وهو ما مجع بألف وتاء مزيدتني حنو: جاءت اهلندات، المؤنث السالم}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یلیق به، فأضاف السكون إلى اللیل والنهار بواو العطف، ثم بعد ذلك أضاف إلى كل واحد منهما ما  بین =
 ألنَّ  ؛أضافه إلى النهار، )َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلهِ (ألجل النوم، ثم قال بعد ذلك  حركات الخلق تسكن لیالً  ألنَّ  ؛اللیل

   .١/٣٣٢=: اإلیضاح في علوم البالغة: ،ابتغاء األرزاق إنما یكون نهاراً 
                                      .٦/٢٤٠٤الصحاح:) =: ١(
 .٥/٢٠٤٩الصحاح:) =: ٢(
 .) في (ب، ج): <أي> فالجمع٣(
 .                               التي كانت ) في (ب، ج):٤(
 .یحتمل أن تكون ما واقعة) في (ب، ج): ٥(
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  ــــو)؛وه( :ولهـــبالنسبة لق )١("ال یصحُّ "رد ـــعلى المف ةً ـــجعلناها واقع نْ إف ،على الجمع أو ،المفرد
   ...الخمفردال مــع المؤنث السالــجم أي: ،وـــر: وهــفیصیر التقدی ،عـــى الجمـــالضمیر عائد عل نَّ أل
بالنسبة لقوله:  على الجمع ال یصحُّ  جعلناها واقعةً  نْ إ و  ،وال معنى لكون الجمع مفرداً  ]و: ٢٧[
 ظاهراً  مع اسماً جَ  فاعلٍ  ویكون نائبَ  ،ر الثانيتیاباخ وُأجیبَ  ،جمعالجمع ال یُ  إذ )؛جمع(
 معَ الجمع الذي جُ  ،جمع المؤنث السالم أي: ،والتقدیر: وهو )،ما(یعود على  بضمیر )٢("متلبساً "

 ،ضاةقُ  :نحو أصلیًة، األلفكانت  إذاا بمزیدتین ممَّ  )٣(+األزهري+واحترز ،الخ...وتاء بألفمفرده 
كت تحرَّ  )،یةٌ ضَ قُ ( أصله: نَّ أل ؛عن یاءٍ  لكونها منقلبةٌ  أصلیة؛في الجمع  فاأللف ،قاضٍ  جمعُ 
 :بیت، فال یقال له جمعُ  (أبیات)نحو:  أصلیة،كانت التاء  إذا اوممَّ  ،فهي الم الكلمة ،الخ...الیاء

 وأمَّاتقیید المصنف،  أي: ،)لخ...إ(وتقیید :وقوله ،تكسیر جمعُ  :له قالُ یُ  وٕانَّماجمع مؤنث سالم، 
ید على كالمه، وكالم یتقال عمن ،داخل في تعریفه ،فما ذكره من غیر الغالب ،على تعریفه هو
 :بكسر الهمزة ل)بْ صطَ إ(وقوله:  ،ذرعات وعرفاتأك ،فردمفقد یكون لل وٕاالَّ  ،المصنف غالب

: تغییره بلیات)حُ نحو: (وقوله: ، روىباأل المسمى في العرف ،الموضع الذي تربط فیه الدواب
 . اءیالمفرد  ألفبقلب 
صواب تخصیص ال :قیل لخ)إ...ا یوجب بناؤه(ممَّ : األزهري: قول }الفعل المضارعفي و {    

 ؛ ألنَّ ذكره بأنَّه: وأجیب ،كالمنا في المعربات نَّ أل ؛عرابهإما ینقل بفي كالم المصنف  )الشيء(
 آخرك شیئا لهنا أنَّ نون یقتضي الالكاف على  إدخال ین، ثمَّ نمع النو  إعرابهما یتوهم ربَّ  المبتدئ

 ،)٤(الكاف استقصائیة ال تدخل شیئا نَّ أ: بوأجیب ،یوجب بناء المضارع غیر النونین، ولیس كذلك
اللفظي والتقدیري،  اإلعراببین  ه ال فرقَ نَّ أ إلى إشارةَّ  ،ل بمثالین: مثَّ ویخشى) ،(یضربُ وقوله: 

 . ویدعو ،نحو: یرمي ،كان المانع االستثقال إذا لما ثالثاً  یزید مثاالً  أنوكان ینبغي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإال فقد يكون مجعًا ملذكر، حنو: اصطبالت مجع وتقييد اجلمع بالتأنيث والسالمة جرى على الغالب،  
عل المضارع الذي لم يتصل {في الفالرابع  {و} وقد يكون مكسراً، حنو: حبليات مجع حبلى، إصطبل،
، أو )ليسجننَّ وليكوناً (، أو نون التوكيد، حنو: )نصْ يرتبَ (مما يوجب بناءه كنون النسوة، حنو:  ء}يبآخره ش

و ياء املخاطبة، حنو: تضربني، ومثال أبان، أو واو اجلمع حنو: يضربون، ينقل إعرابه كألف اإلثنني حنو: يضر 
  ء من ذلك، حنو: يضرب وخيشى، يالذي مل يتصل بآخره ش الفعل املضارع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فال یصح ) في (ب، ج):١(
  .ملتبساً  ) في (ب، ج):٢(
 في (ب، ج). +...+ لیس )٣(
 .٢٥/و، وحاشیة أبي النجا:٣٦الدرة الشنوانیة في شرح اآلجرومیة، اللوحة:تعلیق ) =: ٤(
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 ةبواو ونون في حال )١(عَ مِ ما جُ  ــــ على المبتدىء تقریباً  ــــ هحدَّ  :}في جمع المذكر السالم{     
 أنْ شترط في االسم ویُ  ،وهو نوعان: اسم وصفة ،الجر والنصب تيفي حال ونونٍ  الرفع، وبیاءٍ 
وعامر، فال یجمع  ،ووعمر  ،ومن التركیب: كزید التأنیث،من تاء  خالیاً  ،مذكر عاقلل یكون علماً 
 ألنَّه ؛زینب :وال نحو ،فیجمع وٕاالَّ ر، صغَّ لم ی إذاغیر علم، ومحله  ألنَّه ؛نحو: رجل ،هذا الجمع

، التأنیثاء ه لوجود ؛طلحة :ذكر غیر عاقل، وال نحومعلم ل ألنَّه ؛الحق :مؤنث، وال نحولعلم 
اإلضافي ب المركَّ  وأمَّا ،سناديب اإلمن المركَّ  ،هُ رُ حْ نَ  قَ رَ ب المزجي، وبَ من المركَّ  ،بعلبك :وال نحو

 ]: ظ٢٧[  ،)٢(والعجزمن الصدر  جمع كلٌّ زید، وقال الكوفیون: یُ  والمغفیقال:  ،رهجمع صدُ فیُ 
متنع مؤنثه من ال یُ  التأنیث،من تاء  )٣(یًا"خال" عاقلٍ  ،فقط تكون لمذكرٍ  أنْ شترط في الصفة ویُ 

 )٤(جریح: صفة لمؤنث، وال نحو ألنَّه ؛والتاء، فال یجمع نحو: حائض باأللفالجمع 
صفة لغیر عاقل، وال  ألنَّه ؛صاهل :یستوي فیه المذكر والمؤنث، وال نحو ألنَّه ؛)٥(/وصبور/

جمع یال  ،سكرى وغضبى :مؤنثهما نَّ أل ؛سكران وغضبان :لوجود التاء، وال نحو ؛مةالَّ عَ  :نحو
جمع هذا فیُ  وٕاالَّ الوصف على التفضیل،  لَّ دُ لم یَ  إذا األخیرهذا الشرط  محلَّ  وتاء، لكنَّ  بألف

  بعامرٍ  األلفیة،في  أشار ،، والى كون جمع المذكر یشمل االسم والصفة)٦(كـ(أفضل)الجمع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {وأما الواو فتكون عالمة للرفع في موضعين}حنو: يضرب وخيشى،  الذي مل يتصل بآخره شىء من ذلك،  
 حنو: جاء الزيدون،   {في جمع المذكر السالم}األول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .): <هو> ما جمعفي (ب، ج) ١(
ل في غالم زید: غالمو ا، فیقنيویضاف للثاب البصریین في المركب اإلضافي أن یجمع األول فقط ) مذه٢(

، وغالمي ینَ ، فیقال: غالمو الزیدِ یجوز جمع المضاف والمضاف إلیه معاً الكوفیین  دزید؛ وغالمي زید، وعن
وائتالف النصرة في اختالف  ،١/٦٠، وشرح ابن عقیل:١/٧٣=: أوضح المسالك: ،؛ بكسر الدال فیهماینَ الزیدِ 

 .١/٦٨، والتصریح:١/٥٩، وشرح االشموني:٣٠نحاة الكوفة والبصرة:
  .) في (ب، ج): خالٍ ٣(
ؤنثه حمراء فال یقال فیه: تكون الصفة من باب أفعل فعالء، نحو: أحمر؛ ألن م ) وهناك شرط آخر وهو أالَّ ٤(

 .٢/٦٦٦، وشرح الرضي على الكافیة:١/١٢١، واللباب في علل البناء واإلعراب:٣/٣٩٨=: الكتاب: أحمرون،
 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )٥(
) یشترط في االسم الذي یجمع جمع مذكر سالمًا أن یكون علمًا أو صفة، فإن كان صفًة فیشترط في مؤنثها ٦(

إالَّ إذا كان داًال على التفضیل، نحو: أفضل فإنَّ مؤنثه: فضلى وهو مجرد أن یكون صالحًا لدخول التاء علیه 
من التاء وال تدل على التفضیل.  مؤنثها خالٍ  من التاء، أما سكران وغضبان وعطشان فال تجمع هذا الجمع؛ ألنَّ 

وشرح ، ١/٧٣، وأوضح المسالك:٣/١٤٠٠، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢/٦٦٦=: شرح الرضي على الكافیة:
 .١/٦٨التصریح:و ، ١/٥٩االشموني:
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 : )١(فقال ،بٍ نذمو 
 َعاِمٍر َوُمْذِنِب  َساِلَم َجْمعٍ              َواْرَفْع ِبَواٍو َوِبَیا اْجُرْر واْنِصبِ               

لیشمل الملحقات بجمع المذكر  ؛بالواو والنون : والمجموعُ فُ صنِّ المُ  یقولَ  أنْ  ولىاألَ : قلتَ  نْ إف
 :)٢(األلفیةبقوله في  إلیها رشالمالسالم ا

 . ............َوَباُبهُ              َوِبِه ِعْشُرونا ............                   
في جمع المذكر السالم وما  أي: ،تعطفالواو مع ما  كالم المصنف حذفُ  في نَّ أب أجیبَ : قلتُ 

 ـــ كما علمت ــــ فال خصوصیة له وٕاالَّ ، األصل ألنَّه ؛المذكر السالم جمعَ  یقال خصَّ  أوبه،  قَ لحِ أُ 
 والجمع الذي على حدِّ  ،ى الجمع الذي على هجاءینسمَّ یُ  ،ى جمع المذكر السالمسمَّ ا یُ مثم ك

 ؛صنوانعیناها في اور  ،قطعنا النظر عن الزیادة هنا : ِلمَ قالیُ  ال (مع قطع النظر)وقوله: ، المثنى
والنون في مقابلة تنوین المفرد،  ،بهما في مقابلة الحركة في المفرد ُأتيالواو والیاء هنا  :ا نقولنَّ أل

في صنوان،  خر وهو: المقابلة، بخالف الزیادةآفلم یؤت بهما لمجرد الجمعیة، بل لها ولشيٍء 
 فإنَّها لمحض الجمع؛ ألنَّه ُمعَرٌب بالحركات مع التنوین كالمفرد. 

ومعانیها وشروط  ،وأصولها ،هاد: عدأربعةالكالم فیها من وجوه  :})٣(الخمسة األسماءفي {     
 وقال  ،خمسة إنَّها: )٥(والزجاجي )٤(للفراء عددها فقال المصنف تبعاً  أمَّا ،بالحروف إعرابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 {و} ن زيادة الواو والنون رفعًا أو الياء والنون نصبًا وجراً،ومسي ساملاً؛ لسالمة بناء املفرد فيه مع قطع النظر ع

حنو: هذا أبوك وأخوك  {في األسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال}املوضع الثاين 
 ومحوك وفوك وذو مال، فرتفع بالواو نيابة عن الضمة، واستغىن عن اشرتاط كو�ا مفردة مكربة مضافة لغري ياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥باب المعرب والمبني: )١(
  ، والبیت بتمامه هو:٥والمبني:رب باب المع) ٢(

 َوَباُبُه ُأْلِحَق َواَألْهُلوَنا         َوِشْبِه َذْیِن َوبِه ِعْشُروَنا                    
، ٤٦، وشرح قطر الندى:١/٦٩=: شرح الرضي على الكافیة: مهور إلى تسمیتها باألسماء الستة،) ذهب الج٣(

 .١٣٢، وفتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة:١/١٢٥وهمع الهوامع:
سائي، وكان سد من أهل الكوفة، أخذ عن علي بن حمزة الكیحیى بن زیاد الفراء، مولى بني أ ) أبو زكریا،٤(

، ٦/١٧٦، ووفّیات األعیان:٨١:ة األلّباءنزه= ترجمته في:  ه)،٢٠٧ت:( أوسع الكوفیین علمًا،
 ، ولم نقف على رأیه في المتوافر بین أیدینا من مصادره.٨/١٤٥واألعالم:

) أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، نحوي بصري، تتلمذ على ید أبي إسحاق الزجاج وصاحَبُه ٥(
ووفیات ، ٢٢٧، ونزهة األلباء:٣٦النحویین:= ترجمته في: تاریخ العلماء  ه)،٣٤٠ت:فنسب إلیه وعرف به، (

، و= رأیه في ٣/٢٩٩واألعالم: ،١٨٠:ــــ للفیروز آبادي والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،٣/١٦٣األعیان:
 .٣كتابه الجمل في النحو:
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 :)٢(حیث قال األلفیة،هو الذي في و  )١(ن)ستة بزیادة (الهَ  إنَّهاالجمهور: 
 ............................                                 َكَذاَك َوَهنُ ................          

 یكون واألكثر أنْ ، ـــ)٣(األزهري" فيكما ـــ " قلیلةٌ  بالحروف لغةٌ  إعرابه نَّ أل ؛المصنف أسقطه وٕانَّما
 :)٤(األلفیة، وفي بالحركات منقوصاً  معرباً 

 َوالنَّْقُص ِفي َهَذا اَألِخیِر َأْحَسنُ ............................                          
جاء  ،فتقول في حكایة من قال ،كرة في الوقفنفي حكایة ال : (َمْن)وهو ،وزاد بعضهم سابعاً 

 :بعضهم ]: و٢٨[ ، وزاد)٥(ينِ مَ  :برجلٍ  ، ومن قال مررتُ : َمَنارجالً  رأیت، ومن قال : َمُنورجلٌ 
عند  ـــ وهن ،وحم وأخ، أب، :صلُ أف أصولها، وأمَّا ،)٦(أعربهان في لغة مَ  ،لةو ذو الطائیة الموص

لكثرة  ؛وهنو، فحذفوا الم الكلمة التي هي الواو في جمیعها ،وحمو ،خوأو  أبو، ــه ـمن زاد
الفراء، واتفقوا على سكون  عند وضمها ،یهبفتح الفاء عند سیبو  ،)٧("هٌ وْ فَ  وأصل فو:"االستعمال، 

 ه میماً عینُ  لْ بدَ لم تُ  نْ إ، فتباطاً عوهي الهاء ا ،المه ذفتْ فحُ  ،)٨(وأْفَواهٌ  هٌ یْ وَ فُ  :بدلیل وأصالتهاالواو 
  :)٩(ةاأللفیبالحركات الظاهرة، وفي  ُأعِربَ  ُأبِدَلتْ  نْ إ ، و اإلعرابهذا  ُأعِربَ 

 َواْلَفُم َحْیُث اْلِمیُم ِمْنُه َباَنا           ........................  
ذفت حُ  ثمَّ  ،)١٠(قوالن ؟بفتحها لٌ عَ فَ  أو ،بسكون العین لٌ عْ فَ  وزنه وهل ،ويٌ ذَ  :صلهأف )ذو( وأما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٨ـــ٤٧، وشرح قطر الندى:١/٤٤وشرح التسهیل:، ١٨:ــــ البن جني ، واللمع في العربیة٣/٣٦٠=: الكتاب:) ١(
 ، والبیت بتمامه: ٥) باب المعرب والمبني:٢(

 َوالنَّْقُص ِفي َهَذا اَألِخیِر َأْحَسنُ              َأٌب َأٌخ َحٌم َكَذاَك َوَهنُ 
  .كما قاله األزهري ) في (ب، ج):٣(
 .من هذه الصفحة )٢(الهامش رقم: ) تمت اإلشارة إلى البیت بتمامه في٤(
 : بقوله ،٥١في باب الحكایة: ابن مالك في األلفیة) وهذا ما أكده ٥(

ْك ُمْطَلَقًا َوَأْشِبَعنّْ ...َوَوْقفًا اْحِك َما ِلَمْنُكْوٍر ِبَمْن .  .. َوالنُّوَن َحرِّ
 .٤/٨٥، وشرح ابن عقیل:٣/١٣٤٧، وتوضیح المقاصد والمسالك: ٤/١٧١٤=: شرح الكافیة الشافیة:و
 بقوله: ،٥في األلفیة في باب المعرب والمبني: وقد اشار ابن مالك إلى ذلك )٦(

 َواْلَفُم َحْیُث اْلِمیُم ِمْنُه َباَنا …… مْن َذاَك ُذو إْن ُصْحَبًة َأَباَنا
، ١/٤٥، وشرح ابن عقیل:١/٤٣٧، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢٤٢:الداني في حروف المعاني=: الجنى و

 .١/٥٧:، والتصریح١/١٨٦ـــ للجوجري: وشرح شذور الذهب
 .وأما فوك فأصله: فوه ) في (ب، ج):٧(
شرح و  ،١/٩٩توضیح المقاصد والمسالك:و  ،٣/٢٧٣، واألصول:٣/١٥٨، والمقتضب:٣/٢٦٤الكتاب: =: )٨(

 .١/١٠٧وحاشیة الصبان: ،١/٥٢:األشموني
 مْن َذاَك ُذو إْن ُصْحَبًة َأَباَنا ، وصدر البیت هو:٥) باب المعرب والمبني:٩(
 .١/١٤٤، وهمع الهوامع:٢/٢٧٦) =: شرح الرضي على الكافیة:١٠(
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ه صَّ وخَ  ،الزوج مطلقاً  أقارب :ةً غوهو ل )مُ الحَ ( إالَّ شكل منه معانیها فال یُ  وأمَّا ،)١(المهأو  عینه
بحسب  )الحم(والكاف فیما عدا  ) إلیه،الحم(، فیتعین كسر الكاف المضاف )٢(نیةً بیه دُ أَ ب فُ رْ العُ 

رة مفردة مضافة لغیر یاء المتكلم، تكون مكبّ  نْ أف :بالحروف إعرابهماشروط  وأمَّا ،)٣(المخاطب
 ،بالحركات أعربترت غِّ ، فلو صُ األزهريكما قال  ،لكونه ذكرها كذلك ؛واستغنى عن هذه الشروط

معت جمع جُ  أو أبوان،نحو:  اةكانت مثن، ولو بُأخیِّكمررت  ُأخیَّك، ورأیت ُأخیُّك، هذانحو: 
  نْ إ المثنى والجمع بالحروف على غیر هذه الصفة، و  إعراب أعربت ،بوونأنحو:  اً مذكر سالم

 أیضًا،بالحركات  أعربتضف لم تُ  نْ إ بالحركات، و  أعربت ،إخوة :نحو ،معت جمع تكسیرجُ 
المضاف لیاء المتكلم بالحركات المقدرة  إعراب ُأعربتللیاء  ُأضیفت، ولو )٤(ِإنَّ َلُه َأباً نحو: 

لما عدا  ُأضیفت ا، فمهمأخي نحو: هذا ،مناسبةالاشتغال المحل بحركة  منها منع ،فیما قبل الیاء
للكاف ال  ف بها مضافةً ضمیر، فتمثیل المصنِّ  أو لظاهرٍ  ُأضیفت ،بالحروف ُأعِربتْ الیاء 

فاشتراطها  لإلضافة،فهما الزمان وٕاالَّ هو فیما عدا ذو وفو،  إنمَّا اإلضافةص، وشرط خصَّ یُ 
 ،كذلك تكون مقدرة ،بها ملفوظاً  اإلضافةفیهما من باب تحصیل الحاصل، ثم كما تكون 

 :)٥(هكقول
 َخاَلَط ِمْن َسْلمَى َخَیاِشیَم َوَفا.......................                             

  .میمعطوف على خیاش باأللففهو منصوب  ،هااوف األصل:
وفعل  ،علاوالمصدر فعل الف ،تثنیةً  یثنِّي ىالتثنیة مصدر ثنَّ  نَّ أ: اعترض ب}في تثنیة{     

 الذي هي عالمة في اللفظ وٕانَّماال تكون عالمة في المعنى،  واأللفالفاعل معنى من المعاني، 
 المفعول الذي هو  وأراد اسم ،المصدر الذي هو التثنیة َأطلقالمصنف  نَّ أب وُأجیبَ  ،هو المثنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{وأما ألنَّ إعرابه باحلروف لغٌة قليلة، املتكلم لكونه ذكرها كذلك، واسقط املصنف اهلَنَّ، تبعا للفراء والزجاجي؛ 
الزيدان، فالزيدان فاعل وهو مرفوع وعالمة  حنو: جاء األلف فـتكون عالمة للرفع في تثنية األسماء خاصة}

 .رفعه األلف نيابة عن الضمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٠٧، وحاشیة الصبان:١/١٤٤) =: همع الهوامع:١(
 .١٤/١٩٧، ولسان العرب:٤/٣١، والمحكم والمحیط األعظم:٣/٣١١العین:كتاب ) =: ٢(
) تكسر الكاف؛ ألن الحم یضاف غالبًا لضمیر المؤنث، فیقال: حموِك وحماِك وحمیِك. =: شرح قطر ٣(

 .١/٢٨٦، ودلیل السالك:٤٧الندى:
 .   ٧٨) سورة یوسف، اآلیة: ٤(
 افَ وصدره: حتى تناهى في صهاریج الصَّ  ،لرؤبة بن العجاج عجز بیت من الرجز، ) هذا٥(
، ٤١ـ١/٤٠هو من شواهد: أوضح المسالك:و ، ٢/٢٥٥:وهو مشتمل على دیوان رؤبة العربجموع أشعار م=:  

والشاهد فیه هو أنه عطف (فا) على قوله: (خیاشیم) المنصوب،   ،٣/٤٤٢، وخزانة األدب:١/٥٨والتصریح:
 فحذف المضاف إلیه للضرورة. إن التقدیر: (فاها) :وأعربه بالحروف دونما إضافة، وقیل

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۸۹ 

 إضافةالتثنیة لألسماء من  وٕاضافة ــــ)١(المعربات ]: ظ٢٨[ في فصل لألزهري یأتيكما  ـــ المثنى
 هو االسم الدال على اثنین بزیادة  :والمثنى حقیقة، )٢(المثناة األسماءفي  أي: ف،الصفة للموصو 

ویخرج به  ،یصدق بكل اسم فاالسم جنٌس  ،)٤(للتجرید، وعطف مثله علیه )٣(]ًا)صالح([ آخرهفي 
 مدلوله جنٌس  أنَّ فال یثنى الفعل وال یجمع، وعلة المنع فیه  )٥("یخرج"الجنس  أنَّ على  الفعل بناءً 

 :، فمدلول ضربَ عمراً  نحو: ضرب زیدٌ  ،والكثیر ،نحو: ضرب زیدٌ  ،والكثیر یصدق بالقلیل
 في تثنیته  حینئذ فال فائدة ،وهذا معنى التثنیة والجمع ،وأكثرومرتین  وهو یصدق بمرةٍ  ،الضربُ 

 أومرتین  أو م مرةً افیقال لمن صدر منه القی ،والزیدون یقومون ،الزیدان یقومان وأمَّاجمعه،  أو
 م مرتین، وزیدٌ اصدر منه القی إذا ،قاما تقول: زیدٌ  أنلجاز  مجموعاً  أوكان مثنى  و، ولأكثر
 على واحدٍ  وهو باطل، وخرج بالدال على اثنین ما دلَّ  صدر منه القیام مراٍت  إذا ،قاموا

في  )٧("بضمة"ن یمشي على رجلیه، فهو مرفوع موصف ل :كسكران ،النٌ جْ رَ  كرجلٍ  )٦("الزیادةب"
به الجمع،  ُأرید ، إنْ نواننحو: صُ  ،من اثنین أكثرعلى  ما دلَّ  أیضاً على النون، وخرج به  آخره

ن اع، وخرج بصالح للتجرید اثنفكزوج وش )٨("زیادةب ال" على اثنین ما دلَّ  آخرهوخرج بزیادة في 
 ألبيالعمران و القمران للشمس والقمر،  ،فهما ملحقان بالمثنى، وخرج بعطف مثله علیه ،واثنتان

 ثمانیةً  االسم الذي یثنى شروطاً  في )١٠("رطتشیو "، )٩(حقیقةبكر وعمر، فلیس ما ذكر مثنى 
 : )١١(جمعها من قال

 یانِ بالبَ  تَ زْ ـــــفُ  روطِ ـــــالشُّ  نَ ــــــمِ                  انِ ــــــــمثَ  لْ ــــــــــقُ  يــــّــــنذي ثُ ـــــــللو            
 رُ ـیـِــــــــظوالنَّ  یِب ـــكِ رْ ــــــالتَّ  مُ دَ ــــــوعَ                  یرُ ــــــــــــكِ نْ تَ ــوال رابُ ــــــــــاإلع ـهاـأّولُــ           
 الـــــقنَ  ه عِ یرُ ــــــه غــــعن يَ ـــــنغیُ      ال  نْ أو  رداً ـــــــــــــمف ونَ ــــــــــــیك نْ أو            
 يذحتللمُ  ةٌ وعممج)١٣(هاشروطُ             ذي فى نالمعو  اللفظِ )١٢(تفاقُ كذا ا           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من النص المحقق. ١٠٥) = ص:١(
 .٢٧ـــ٢٦=: حاشیة أبي النجا: )٢(
  .زیادة مفیدة من (ب، ج) ](...)[ )٣(
ــــ  ، وشرح كتاب الحدود في النحو٨٧لألبدي: ــــ ، وشرح كتاب الحدود٤٥٩) =: الحدود في علم النحو:٤(

 .١٠٤:للفاكهي
 .مع الزیادة ) في (ب، ج):٦(                                یخرج <به>. ) في (ب، ج):٥(
  .>ظاهرة<بضمة  ) في (ب، ج):٧(
 .١٩٢ـــ ١/١٩١) =: شرح شذور الذهب:٩(.                                  ال بالزیادة ) في (ب، ج):٨(
                                   .وشرطوا ) في (ب، ج):١٠(
 .ألبیات من الرجز، مجهولة الناظم) ا١١(
 .شروطه ) في (ب، ج):١٣(                                 .كذا اتحاد ) في (ب، ج):١٢(
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 )١(ي"فه"ذان وتان واللذان واللتان،  وأمَّاوالموصوالت،  اإلشارات كأسماءالمبني  ،فیخرج بالمعرب
ال  و  ،هتعلمی على، ویخرج العلم الباقي )٢(مبني هامفرد نَّ أل ؛ال مثنى حقیقي ،على صورة المثنى

المركب  ، ویخرج)٣(والالم على المثنى األلفر تنكیره، والدلیل على التنكیر دخول دِّ قُ  إذا إالَّ یثنى 
  اإلضافيالمركب  وأمَّا، األصحّ على  )٤([(فال یثنى)] ، والمزجي كبعلبكسنادي فال یثنى اتفاقاً اإل

 ]: و٢٩[ على اً عطف ،بالرفع ،البیت الثاني آخر )النظیرُ (وهو المضاف، و، فیثنى صدره
شرط وجودي ال عدمي، ویخرج به ما  ألنَّه ؛على التركیب مدخول لعدم اً ال بالجر عطف اإلعراب

 قولهم: القمران فهو من باب التغلیب للقمر على وأمانظیر له في الوجود كالشمس والقمر،  ال
على  وال الجمع الذي ،كما مر، ویخرج غیر المفرد فال یثنى المثنى ،وهو ملحق بالمثنى ،الشمس

استغنوا عن تثنیته بتثنیة  فإنهم )،واءـ(سعن تثنیته بتثنیة غیره ك ياستغن إذا، ویخرج ما هحد
 واألم، لألب األبوان وأمااختلفا في اللفظ،  إذا، ویخرج ما آن، فقالوا: سیان، ولم یقولوا: سوا)سي(

اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى  إذاویخرج ما  ،بالمثنى )٥("ملحق"فهو من باب التغلیب 
 مَ قلت: لِ  نْ إف، فال یثنى ،الذهب وباألخرى ،الجارحة بإحداهما أرید إذا ،عین كالمشترك نحو:

بالحروف  واإلعراب اإلفراد،عن  )٦("فرعان هما"بالحروف؟ قلت:  هالمثنى والجمع على حدّ  ُأعرب
  لألصل. واألصل ،الفرع للفرع فأعطى ،بالحركات اإلعرابفرع عن 

واو  أو ،االثنین ألفاتصل به  إذایقول:  أن األولى :}ضمیر جمع أوضمیر تثنیة {     
 منهمالخمسة):  األفعال(وتسمى  األزهريقول ، حرفین أوكانا ضمیرین  إذالیشمل ما  ؛الجماعة
 وال ضمیر وال حرف، ومنهم من وال یاء لمجرد الصیغ من غیر النظر لتاء نظراً  ،اها ثالثةً من سمَّ 

 بالتاء من غیر نظرٍ  أوبالیاء  ایكون أنْ  إمَّا، )یفعالن ویفعلون( أنَّ  إلى نظراً  ،اها خمسةً سمَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو األلف حنو: يضربان  {وأما النون فتكون عالمة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية}
ملذكر، وهو الواو، حنو: يضربون و تضربون بالتحتانية  {أو ضمير جمع}وتضربان، بالتحتانية والفوقانية 

وهي الياء التحتانية، حنو: تضربني، وتسمى األفعال اخلمسة وهي  {أو ضمير المؤنثة المخاطبة}والفوقانية 
 مرفوعة وعالمة رفعها ثبوت النون نيابة عن الضمة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فهو في (ب، ج): ) ١(
 .  ١/٣٢٤، وتوضیح المقاصد:٣/١٩، وشرح الرضي على الكافیة:٢/٧١٧) =: سر صناعة اإلعراب:٢(
، وشرح ١/٣٢٤=: توضیح المقاصد والمسالك: الزیدان، وفي تثنیة عمر: العمران،فیقال في تثنیة زید:  ) ٣(

 . ١/١٥٦، وهمع الهوامع:١/١٩٤شذور الذهب:
 .) [(...)] زیادة مفیدة من (ب، ج)٤(
 .<فهو> ملحق في (ب، ج): )٥(
 .ألنهما فرعان) في (ب، ج): ٦(
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، ومجموع ذلك خمسة، ومنهم من جعلها ثمانیةً  ،بالتاءإال یكون  وال )وتفعلین( ،وال ضمیر لحرفٍ 
سرت النون بعد ، وكُ )٢(على المكوديفي حاشیتنا  )١(ذلك انظر بیان ،ومنهم من جعلها عشرة

     بنون الجمع.  تشبیهاً  والیاء وفتحت بعد الواو ،المثنى )٣("بنون تشبیهاً "  األلف

 أنَّ ه في الرفع من ثلُ مِ  ما مرَّ  إلى )٤(ذابه أشار(من حیث هو): : األزهريقول  :}وللنصب{     
 نْ إ و  ،)٥(أربعة إلیهبالنسبة  ألنَّها ؛فال یصح ،االسم فقط إلىبالنسبة  خمسةٌ  أنَّها أراد إنْ المصنف 

 ،فهي ستة بالنسبة لهما تفصیالً  أراد نْ إ و  ،)٦(اثنان إلیهفهي بالنسبة  ،الفعل فقط إلىبالنسبة  أراد
وما  ،م وجههتقدَّ م الفتحة): (قدَّ قوله: و ، )٧(همانمن غیر اعتبار واحد م إجماالً ذلك  نَّ أ: بفأجاب

ما قیل في الرفع یقال مثله في النصب وبعضه في الجر والجزم، فال ف ،في الذي بعده في الرفع
 نَّ أل ؛الشخصیة الخارجیة األفرادباعتبار  )٨("ضعامو  عَ مَ جَ " (مواضع):وقوله: ، لإلعادةحاجة 
  وضعان، وال یقالملها  والیاء ،والكسرة كذلك ،موضع واحد إالَّ  لیس له األلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم الفتحة؛ اء وحذف النون} {خمس عالمات الفتحة واأللف والكسرة واليمن حيث هو  {وللنصب}

أل�ا األصل، وأعقبها باأللف؛ أل�ا تنشأ عنها، وثلث بالكسرة؛ أل�ا أخت الفتحة يف التحريك، وأعقبها 
بالياء أل�َّا بنت الكسرة، وختم حبذف النون؛ لبعد املشاهبة فيها، ولكل من هذه العالمات اخلمس مواضع 

   ،ختصُّها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بیانها) في (ب، ج): ١(
 المكودي لأللفیة، المسماة: الفتح الودودي على المكودي:) قال ابن الحاج في حاشیته على شرح ٢(

منهم من جعلها خمسة وثالثة وثمانیة، والكل صحیح، بل تصل باالستقراء إلى عشرة، فمن نظر ((/ظ ٣٤اللوحة:
لمجرد الصیغ مقرونًا بالواو واأللف والیاء ولم یعتبر كونه مفتتحًا بتاء وال یاء جعلها ثالثة، ومن نظر إلى كون 

 ،وأما تفعلین فال تكون إالَّ بالتاء ،التاء في تفعالن وتفعلون ولم ینظر لضمیر وال حرف الفعل مفتتحًا بالیاء أو
جعلها خمسة، ومن نظر إلى ما ذكر مع زیادة كون األلف في یفعالن ـــ بالیاء ـــ وتفعالن ـــ بالتاء ـــ یكون ضمیرًا 
وحرفًا، وٕالى كون الواو في یفعلون ـــ بالیاء ـــ یكون ضمیرًا وحرفًا، وٕالى كون الواو في تفعلون ـــ بالتاء ـــ تكون 

رًا جعلها ثمانیة، ومن نظر إلى انَّ أنتما تفعالن ـــ بالتاء ـــ شامل للمثنى ضمیرًا، وكون الیاء في تفعلین ضمی
المذكر والمثنى المؤنث المخاطبین نحو: أنتما یا هندان تفعالن، فیكون تسعة، وزاد عاشرًا وهو ما إذا كان مفتتحًا 

      .  ))بالتاء للمؤنثین الغائبین، واأللف ضمیر نحو: الهندان تفعالن، جعلها عشرة
 .) في (ب، ج): تشبیهًا <لها> بنون٣(
 .أشار به ) في (ب، ج):٤(
 .والكسرة في الجمع المؤنث، والیاء في الجمع المذكر، واأللف في المثنى ،) وهي الفتحة٥(
 ) الفتحة وحذف النون من االفعال الخمسة.٦(
 .إجماًال من غیر تفصیل ) ألّن الفتحة مشتركة بین االسم والفعل، فذكرها المصنف مرة واحدة٧(
  .موضعٍ  عُ مْ جَ  ) في (ب، ج):٨(
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رد بالنسبة لأللف والكسرة ذلك غیر مطَّ  نَّ أل ]: ظ٢٩[؛ على الواحد )١("ما زاد وأراد الجمع "َأطلق
ه ال فرق بین نَّ أ إلى إشارةً  ة أمثلةل بثالثومثَّ  ،م ما في مثل هذاتقدَّ  ):األول(وقوله: ، كما علمت

للمؤنث مثل ما  بأمثلةٍ  یأتي أنْ ، وكان ینبغي هر مقدَّ  أو اإلعراب ظاهرَ  ه،غیرَ  أو یكون مضافاً  أن
    ذكر في المذكر.

دخل علیه  {إذا :وفي بعضها ،غالب النسخ في هكذا :}لخإ...دخل علیه الذي{وقوله:     
ه نَّ أفمعلوم  وٕاالَّ ، لإلیضاح، وزاد المصنف ذلك األولى النسخة ، والمناسب لعبارة المصنف}ناصب

العامل معنوي فال  نَّ أل ؛د بذلك في الرفعقیَّ ولم یُ  ،دخل علیه عامل النصب إذا إال ال ینصب
 . )٢(یظهر دخوله

یحذف  أن لألزهري واألولى ،)٣(نحو :هذا ال فائدة فیه مع قوله قبل :قیل }ذلك أشبهوما {     
قول  ،)نحو(فلم یبق ما یدخل تحت  ،الخمسة األمثلةاستوفى  ألنَّه ؛)نحو من(: قوله في )نحو(

  وابن )٥(مخشريز ال قول :، والثاني)٤(قول الجمهور األول:: لخ)إ...مفعول مطلق :(وقیل: األزهري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حنو: رأيت زيداً، وعبد  {في االسم المفرد}األول  {فأما الفتحة فتكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع}
املوضع  {و}حنو: رأيت الزيود واهلنود واألسارى والعذارى  {جمع التكسير}املوضع الثاين يف  {و}اهللا والفىت، 
مما تقدم يف عالمات الرفع حنو:  ء}يدخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره ش {الفعل المضارع إذاالثالث يف 

املتقدمة يف عالمات الرفع  {وأما األلف فتكون عالمة للنصب في األسماء الخمسة}لن يضرب ولن خيشى، 
{وما . وعالمة نصبهما األلف نيابة عن الفتحة ،منصوبان برأيت :فأباك وأخاك {نحو: رأيت أباك وأخاك}

{وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب في جمع المؤنث  من حنو: رأيت محاك وفاك وذا مال أشبه ذلك}
مفعول مطلق، وهو  :، فالسموات مفعول به، وقيل] ٤٤) [العنكبوت:َواتِ السَّمَ  اللَّهُ  َخَلقَ (حنو:  السالم}

   .منصوب خبلق، وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألنه مجع مؤنث سامل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أطلق الجمع على ما زاد ) في (ب، ج):١(
العامل المعنوي: هو الذي ال یكون للسان فیه حظ، وٕانما هو ((١٤٦الشریف الجرجاني في التعریفات:) قال ٢(

 .))معنى یعرف بالقلب
 .٢٨:النجاأبي  ) =: حاشیة٣(
شرح شذور الذهب ــــ و  ،٢٩٢:للخلیلالمنسوب  الجمل في النحو =:أي: قول من أعرب السموات مفعوًال به، ) ٤(

والفواكه الجنیة على  ،٢/١٦١، وحاشیة الصبان:١/٨٠یح:التصر ، و ١/٨٦المسالك:، وأوضح ٤٩ام:البن هش
 . ١/٣٥٣:یر والتنویروالتحر  ،١٧٠وفتح رب البریة: /ظ،١٢متممة اآلجرومیة ـــ للفاكهي، اللوحة:

ي: معجم = ترجمته ف ،)ه٥٣٨ت:( ،الزمخشري ، محمود بن عمر بن أحمد) هو جار اهللا٥(
، والبلغة في ١٦٩ــــ٥/١٦٨، ووفیات األعیان:٣/٢٥٦على أنباه النحاة:، وٕانباه الرواة ٢٦٨٩ـــــ٦/٢٦٨٧:األدباء

 .١/٨٠التصریح: ، و= رأیه في١٢١ــــ١٢٠:ـــ للداوودي ، وطبقات المفسرین٢٩١ـــ١/٢٩٠تراجم أئمة النحو واللغة:
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  أوقعتثم  ،قبل الفعل كان موجوداً  إنْ الشيء  نَّ أب )٣("قین بینهما"مفر  ،)٢(والجرجاني )١(الحاجب
  وجدتْ  فإنَّها )السمواتِ ـ(جد بالفعل كوُ  نْ إ فمفعول به، و  )ضربت زیداً (من  ًا)زیدـ(الفعل علیه ك
نصبوا جمع  مَ قلت: لِ  نْ إف ،)٤(ولم یفرق الجمهور هذه التفرقة ،فهو مفعول مطلق ،بخلق اهللا لها

وهو جمع  ،: فعلوا ذلك لیطابق الفرعَ قلتُ  األصل؟ نصبوه بالفتحة على الَّ المؤنث بالكسرة وهَ 
، كأصلهبالحروف  وهولم یعرب ،منصوب بالیاء ألنَّه ؛جمع المذكر وه )٥([(الذي)] أصله: ،المؤنث

بهذا فرقوا بین (المفتوح ما قبلها): وقوله: ، )٦("لإلعراب" ححروف تصل آخرهفي  ألنَّه لیس
ببیتین من قول  إلیهماالمشار  ،كسروا نون المثنى وفتحوا نون الجمع مَ ال یقال: لِ  ،والجمع ثنىالم

 :)٧(األلفیة
 ........................                 ............ َوُنوَن َمْجُموعٍ                 

 : )٨(مع قوله
 .......................                 ..............ثُنِّيَ  َوُنوُن َما                

 ة ــــــى ثالثــــه علــــــلداللت ؛لٌ ــــــع ثقیـــــوالجم ،فقـــط ى اثنینـــــلداللته عل ؛ى خفیفٌ ـــــالمثن :ولــــقألنَّا ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنو: رأيت الزيدين، فالزيدين منصوب برأيت وعالمة نصبه  {وأما الياء فتكون عالمة للنصب في التثنية}
املذكر السامل، حنو:  {الجمع}يف  {و} الياء املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ألنه مثىن،

رأيت العمرين، فالعمرين منصوب برأيت وعالمة نصبه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن 
الفتحة، ألنه مجع مذكر سامل، وأطلق اجلمع لكونه على حد املثىن فإنه إذا ذكر اجلمع مع املثىن انصرف إىل 

  {وأما حذف النون فيكون عالمة للنصب في األفعالباحلروف، مجع املذكر السامل؛ ألنه أخوه يف اإلعراب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٥أمالي ابن الحاجب: :رأیه في ) =١(
 .٣٦٩أسرار البالغة: :رأیه في = )٢(
 .فارقین بینهما ) في (ب، ج):٣(
ِألَن اْلَمْفُعول اْلُمطلق َما َیقع َعَلْیِه  ؛مفعول ُمطلق َواتان السَّمَ والصواب أ(( ٨٦٧) قال ابن هشام في المغني:٤(

َواْلَمْفُعول ِبِه َما َال َیقع َعَلْیِه َذِلك ِإالَّ ُمَقّیدا ِبَقْوِلك ِبِه كضربت  ،ضربت ضرباً  :اْسم اْلَمْفُعول ِبَال قید َنْحو َقْولك
ْرب مفعول َكانَ اَوَأنت َلو قلت السَّمَ  ،زیداً  َوات مفعول بَها َكَما اَوَلو قلت السَّمَ  َصِحیحاً  َوات مفعول َكَما َتقول الضَّ

 .))َتقول زید مفعول ِبِه لم َیصح
  .(ب، ج) [(...)] زیادة مفیدة من) ٥(
  .لإلعراب <بها> ) في (ب، ج):٦(
 ، والبیت بتمامه: ٥باب المعرب والمبني:) ٧(

 ِبَكْسِرِه َنَطقْ َفاْفَتْح َوَقلَّ َمْن ……َوُنوَن َمْجُموٍع َوَما ِبِه اْلَتَحقْ 
 ، والبیت بتمامه: ٥باب المعرب والمبني:) ٨(

 ِبَعْكِس َذاَك اْسَتْعَمُلوُه َفاْنَتِبهْ …..…َوُنوُن َماثُنَِّي َواْلُمْلَحِق ِبهْ 
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۹٤ 

 ،التعادل یقـــــعل ؛للخفیف والثقیلُ  ،للثقیل الخفیفُ  فُأعطي ،والكسر ثقیلٌ  ،، والفتح خفیفٌ فأكثر
وقوله:  ،دم ما یفیدهاــتق وٕانَّما ،ذه العبارة بنفسهاــــــه هــــــم لتقدَّ ت مْ لَ  خ):ــــال...مدَّ ــ(وتق قوله:و 

 احد.موضع و  إالَّ  فالفتحة لیس لها وٕاالَّ  ،الشخصیة األفرادباعتبار  جمع  (مواضع):

حیث  لمنصرف منلهذا تعریف  لخ):إ...ن(وهو االسم المتمكِّ : األزهريقول  :}المنصرف{    
 معربٌ أي:  أمكن، : متمكنٌ أقسام االسم ثالثةُ  أنَّ واعلم  ،جمع تكسیر أو هو، سواء كان مفرداً 

كزید  ،من الصرف ]: و٣٠[  منعوال الفعل فیُ  ،بنىرف فیُ حشبه الوهو الذي لم یُ  ،منصرفٌ 
 یأتي، فیما ،الفعل َأشبهوهو الذي  ،غیر منصرف معربٌ  أي: أمكن،غیر  نٌ متمكِّ  :ورجل، الثاني

حد أفي الحرف  أشبهوهو المبني الذي  أمكن،ن وال والثالث: غیر متمكِّ  ،فیعرب وال ینون كمساجد
 :)١(األلفیةبقول  إلیهاالوجوه المشار 
 البیتین.........كالشََّبِه اْلَوْضِعيِّ                

 نَّ أل ؛حوقالمراد بالدخول اللُّ  لخ):إ...(لدخولوقوله: اإلشارات،  وأسماء ،وذلك كالمضمرات
 إضافةالصرف من  إلىتنوین  وٕاضافة، آخراً یكون  إنَّما، والتنوین أوالً یكون  إنَّما لدخول حقیقةً ا

وهو  ،التنوین هو الصرف أنَّ ه منؤخذ التنوین المسمى بالصرف، فیُ  أي: ،االسم إلىالمسمى 
وٕالى تنوین الصرف  ،الصرفه تنوین نَّ أسائر التنوینات قال لغیره من خاص بتنوین التمكین، وال یُ 

 :)٢(بقوله األلفیةفي  أشار
ْرُف َتْنِویٌن أَتى ُمَبیًِّنا                ..........................               الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل مضارع اتصل به ضمري تثنية حنو: لن يفعال ولن وتقدم أ�ا كل الخمسة التي رفعها بثبات النون}  

ولن تفعلوا، أو ضمري املؤنثة املخاطبة حنو: لن تفعلي، فهذه منصوبة بلن  ،أو ضمري مجع حنو: لن يفعلواتفعال، 
 ،والياء ،{ثالث عالمات: الكسرةمن حيث هو  {وللخفض}نصبها حذف النون نيابة عن الفتحة، وعالمة 

أل�ا بنتها، وختم بالفتحة؛ أل�ا أخت الكسرة يف التحريك،  ؛أل�ا األصل، وثىن بالياء ؛بدأ بالكسرة والفتحة}
{فأما الكسرة فتكون عالمة للخفض في ثالثة ولكل واحدة من هذه العالمات الثالث مواضع ختصها 

ومسي بزيد،  ملتمكن األمكن، حنو: مررتوهو االسم ا {في االسم المفرد المنصرف}األول  مواضع}
 {جمع التكسير المنصرف}الثاين يف  {و} ،منصرفاً؛ لدخول تنوين الصرف عليه، وهو املسمى تنوين التمكني

  حنو: مررت بزيود وهنود، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . والبیتان بتمامهما:٤ني:هذا جزء شطر من متن األلفیة، باب المعرب والمب )١(
 والَمْعَنِويِّ في َمَتى َوِفي ُهَنا           كالشََّبِه اْلَوْضِعيِّ ِفي اْسَمْي ِجْئَتَنا             
  الــــاٍر ُأصِّ ــــــــــــَوكاْفِتقَ ٍر ـــــــــــــَتَأثُّ             ال ـــــــــِل بـــــــــــــــِن الِفعْ ـــــــــــــــٍة عَ ـــــــَوَكنِیابَ              

 َمْعَنًى ِبِه َیُكوُن اِالْسُم َأْمَكَنا     ، وعجزه:٤٤باب ما ال ینصرف: )٢(
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 . )١(هو تنوین التمكین والعوض والمقابلة :، وقیلمع الجرِّ  التنوینُ  :وقیل: الصرفُ 

وقوله:  ،االسم المفرد وجمع التكسیر :من النوعین أي: ،صرف)نغیر الم أنَّ  وسیأتي(وقوله:     
 فتقییده بذلك من باب  ،الزم للتنوین بأنَّه ،قبله دونه النوعین )٢("تقیید إلى"بهذا  أشار (وال یكون):

 أنَّ وقد علمت  ،تنوین الصرف له: تنوین المقابلة یقالُ  أنَّ تحصیل الحاصل، وهذا مبني على 
وال (هذا تقیید لقوله:  لخ):إ...لم یكن علماً  إذا(وقوله:  ،فعدم التقیید حینئذ ظاهر ه،خالف الحقَّ 

 فهو مفرد فال  ،صار علماً  وٕاذا ،الكالم في الجمع نَّ إ :قالبدلیل ما بعده، وقد یُ  )منصرفاً  إالَّ یكون 
 ن صار علماً إف :)٣(أي//) الخ...كان علماً  نْ إفوقوله: ( ،أصلهباعتبار  إالَّ حاجة لهذا التقیید 

 .)٤(اسم لموضع الوقوف :فاترَ عَ و  ،به ىسمم (أل)بغیر  ،وذلك كهندات
ه ثالث فرق: بى العرب في هذا النوع المسمّ  أنَّ اعلم (جاز فیه الصرف وعدمه):  وقوله:     

ما  إعراب أعربته وهي اللغة المشهورة، وفرقةٌ  أصله،له مجرى  إجراءً  ،نته ونصبته بالكسرةفرقة نوَّ 
فالفرقة  ،ونصبته بالكسرة ،حذفت تنوینه وه بالفتحة، وفرقةٌ فحذفوا تنوینه ونصبوه وجرُّ  ،ال ینصرف

وهي العلمیة دون  ،راعت الحالة الراهنة :وهو الجمعیة، والثانیة ،فقط أصله: راعت األولى
راعت و  فنصبته بالكسرة ،، والثالثة: راعت الجمعیةوالتأنیثللعلمیة  ؛فمنعته من الصرف ،الجمعیة

ى به الغیر سمي في المر تج إنَّمابة منهما، واللغات الثالث مركَّ  فكأنَّها ،)٥(لعلمیة فحذفت تنوینها
فینصب ویخفض  ،یعامل معاملة الجمع هنَّ أفاالتفاق على  ،بها المقرون وأمَّا، )لـ(أالمقرون ب

لم  إذاالتقیید بقوله: (ى له لیتأتَّ  )لـ(أیمثل بغیر المقرون ب أنْ  ]: ظ٣٠[األزهري بالكسرة، فصواب 
   یت مِّ سُ  ة):(المعتلَّ وقوله:  ،به یختلف الجمع مع المسمى ال بـ(أل) المقرونفي  ألنَّه ؛)یكن علماً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منصرفاً، حنو:  وال يكون إال  {جمع المؤنث السالم}الثالث يف  {و}الفتحة وسيأيت أنَّ غري املنصرف خيفض ب
{وأما الياء فتكون عالمة للخفض  مررت باهلندات إذا مل يكن علماً، فإن كان علماً جاز فيه الصرف وعدمه،

 ومحيك وفيك املعتلة املضافة، حنو: مررت بأبيك وأخيك  {في األسماء الخمسة}األول  في ثالثة مواضع}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/١٣٣، وشرح األشموني:٤٤٩، والحدود في علم النحو:٣/١١٨٩د والمسالك:) =: توضیح المقاص١(
 .) في (ب، ج): إلى <وجه> تقیید٢(
 /.../ من استدراك الناسخ على المتن. )٣(
) هو واحد بصیغة الجمع، وقول الناس: الیوم یوم عرفة مولٌَّد لیس بعربي محض، وهو المكان الذي یقف فیه ٤(

 .٤/١٠٤:: معجم البلدان= من مناسك الحج وشعیرة من شعائره، الحجاج؛ لتأدیة منسك
 ) یستشهد النحویون بـ(أذرعات)، وهي اسم مدینة في الشام، حیث قرئت بالوجوه الثالثة في بیت امرئ القیس٥(

 بَیْثِرَب أْدنى َداِرَها َنَظٌر َعالِ  ...َوأْهُلَها ... َتَنّوْرُتَها ِمْن أْذُرَعاٍت                :١٣٦:في دیوانه
وأوضح  ،١/١٣٠ومعجم البلدان: ،٤/٣٨:المقتضبو  ،١/١٧٧ومعاني القرآن ـــ لألخفش: ،٣/٢٢٣تاب:=: الك

  .٣٢:، وحاشیة أبي النجا١/٧٦ل:، وشرح ابن عقی١/٦٩المسالك:
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وهي حروف  ،ویاء جراً  ،نصباً  وألف ،واو رفعاً  آخرها ،لغیر الیاء إضافتهاحالة  ألنَّها ؛بذلك 
      العلة. 

ال اللفظ الذي  ،الذي ال ینصرف االسم ما یصدق علیه أي: }في االسم الذي ال ینصرف{     
، وجمع التكسیر )حبلىـ(ك هر مقدَّ  أو، )زینبـ(ك اإلعراب ظاهرُ  ،فیصدق بالمفرد ،ذكره المصنف

في الموضعین السابقین، واالسم الذي ال  )١("فر صنالم"، وهذا مفهوم )مساجد وعذارىـ(كذلك ك
جمعها  مجموع العلل تسعٌ و  ،امتقوم مقامه )٢(/واحدة/علة  أو ،ما فیه علتان فرعیتان :ینصرف

 : )٣(ابن النحاس في قوله
 َركِّْب َوِزْد ُعْجَمًة َفالَوْصُف َقْد َكُمالَ           اْجَمْع َوِزْن َعاِدًال َأنِّْث ِبَمَعِرَفٍة           

 نكرةً  مذكراً  یكون مفرداً  أنفي االسم  األصل أنَّ  :وبیانه األصل،الخروج عن  :ةلَّ والمراد بالع
وال شبیه بالفعل  اآلحاد، أوزانوال خارج عن  وال معدولَ  ،فیه وال مزیداً  وصفٍ  غیرَ  ،عربي الوضع

قامت مقام  ةفقد واحد أو ،كرمما ذُ  )٥("فقد اثنینب" األصلعن  )٤(/االسم/ في وزنه، فان خرج
الفعل  أنَّ بالفعل، ووجه الشبه  صار شبیهاً  ألنَّه ؛ع من الصرف الذي هو التنویننِ مُ  ،منها ینتاثن

 :التي من جهة اللفظ أمَّامن جهة المعنى،  واألخرى ،من جهة اللفظ إحداهما :تان فرعیتانفیه علَّ 
فهي  :من جهة المعنى وأمَّا التيوالمشتق فرع عن المشتق منه،  ،فهي اشتقاقه من لفظ المصدر

  شابه اسم فإذاوما یحتاج فرع عن االسم الذي ال یحتاج،  ،الفاعل إلىاحتیاجه في حصول الفائدة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التثنية}{في  الثاين {و}وذي مال، فهذه خمفوضة بالباء املوحدة وعالمة خفضها الياء نيابة عن الكسرة 
، فالزيدين واهلندين خمفوضان بالباء املوحدة وعالمة خفضهما الياء املفتوح ينِ واهلندَ  ينِ مطلقاً، حنو: مررت بالزيدَ 

 ،ينَ املذكر السامل حنو: مررت بالزيدِ  {الجمع}الثالث يف  {و}ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة 
{وأما ة خفضه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة خمفوض بالباء املوحدة وعالم ينَ فالزيدِ 

منتهى اجلموع حنو:  وهو ما كان على صيغة الفتحة فتكون عالمة للخفض في االسم الذي ال ينصرف}
 مررُت مبساجد ومصابيح،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(ب، ج) نسخة (آ): المصّنف، وهو تصحیف، والتصویب من ) في١(
 .) من استدراك الناسخ على المتن٢(
لبهاء الدین ابن النحاس النحوي، وقد مرت ترجمته، وهو  ٢/٣١٦نسبه األزهري في التصریح:) من البسیط، و ٣(

، وشرح ٣١٢الندى: ، وشرح قطر٢/٣٥٣وشرح اللمحة البدریة: ،٥٨٦من شواهد: شرح شذور الذهب البن هشام:
   .١٩١، وفتح رب البریة:٢/٨٢٥شذور الذهب للجوجري:

 .) من استدراك الناسخ على المتن٤(
 .لفقد اثنین ) في (ب، ج):٥(
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 كما  ،فال یوجد فیه الجر والتنوین ،امما یقوم مقامه أو ،في مجرد وجود علتین فرعیتین فیه فعالً 
من جهة المعنى فقط،  أو ،االسم من جهة اللفظ فقطكانت العلتان في ال یوجدان في الفعل، فلو 

  ،ففیه علتان من جهة اللفظ )لمَ جَ (جمع  ال)مَ (أجْ تصغیر  )مال(ُأَجیْ  األول:فمثال  ،ثر لهماأفال 
  یةُ الوصف ،ففیه علتان فرعیتان من جهة المعنى فقط )حائض( :، ومثال الثانيوالتصغیرُ  الجمعُ 

ــــ  من العلل اللفظیة التأنیث نَّ أ الحقُّ و : قلتُ ، بالكسرة منونین حینئذ انرَّ جَ فیُ  )١(،كذا قالوا والتأنیث،
   ا ال یمكن اجتماعهما في مالعلمیة والوصف، وه :والعلل المعنویة منحصرة في علتین یأتي ــــ كما

ة ، وهي صیغأخرىمنها ما یقوم بنفسه من غیر احتیاج لعلة  ،هذه العلل التسع إنَّ  لفظ واحد، ثمَّ 
ال هي و  ،معنویة إحداهما: ،من وجود علتینفیه ، وباقیها ال بد مطلقاً  التأنیث وألفمنتهى الجموع 

 یب المزجي كستة: التر  أمورحد أ ،وهي مع العلمیة ،لفظیة واألخرى:، وصفاً  أو یةعلم إالَّ تكون 
 اوأمَّ العدل،  أووالنون  األلفزیادة  أووزن الفعل  أوالعجمة  أو ]: و٣١[ألف بغیر  أو التأنیث

زیادة  أو ،الوزن أو ،العدل عثالثة: الوصف م أمورحد أ األخرى إالَّ ة لعلَّ امع الوصف فال تكون 
ا فیه مَّ م لألوَّل فأشارعلى هذا الترتیب،  أمثلتهاجمیع ذلك مع  األزهريوالنون، وقد ذكر  األلف

وهي صیغة منتهى الجموع بمصابیح ومساجد، فهما مخفوضان بفتحة نیابة عن  ،ة واحدةٌ علَّ 
ة وهي علَّ  ،منع من صرفه صیغة منتهى الجموع ،من االسم الذي ال ینصرف ألنَّهما ؛الكسرة

 ،من جهة المعنى واألخرى ،وهي كونه جمعاً  ،من جهة اللفظ إحداهما: ،تینواحدة قامت مقام علَّ 
 أنه ال فرق بین نَّ أ إلى إشارةً  )٣("ینوزنتى بأو "، )٢(قاله بعٌض  اآلحاد،في وهي كونه ال نظیر له 

 یكون أنیاء ساكنة كمصابیح، وال فرق بین  أوسطها ،ثالثة ، أوحرفان كمساجد األلفیكون بعد 
 : )٥(بقوله األلفیةفي  أشار ،لى منع صیغة منتهى الجموعإ كقنادیل، و  )٤("الأو  میماً " أولهما

               َأِو الَمَفاِعْیَل ِبَمْنٍع َكاِفالَ                 َوُكْن ِلَجْمٍع ُمْشِبٍه َمَفاِعَال                 
 كان على هذه الصیغة فال إذاجمع التكسیر  نَّ أل ؛یت هذه الصیغة صیغة منتهى الجموعمِّ وسُ 

 ن إ و  ،جموع التكسیر وأقصىصیغة غایة ال هذه نَّ أل أخرى،بعد ذلك مرة  جمع تكسیر یمكن جمعه
بضم  كـ(ُأُصل) أخرى،كان جمع التكسیر على غیر هذه الصیغة فیمكن جمعه جمع تكسیر مرة 

 یجمع على  وآصال، آصالجمع على ل الجمع یُ صُ أُ ، و ألصیلجمع تكسیر  ،الهمزة والصاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمطالع  ،١/٣٤٤:في شرح الدرة األلفیة ــــ للنیلي الصفوة الصفیةو  ،١/٩٧الرضي على الكافیة:شرح  ) =:١(
 .٤/١٦النحو الوافي:و  ،١/١٥٩السعیدة في شرح الفریدة ـــ للسیوطي:

ابن هشام في ، و ٤/١٨٨٩:فیةشرح الكاالرضي في ، و ١/٥٠٣:علل البناء واإلعراباللباب في  في ) كالعكبري٢(
 .٣/١٤٥:األشموني في شرح األلفیة، و ٥٢الندى:شرح قطر 

 .وأتى بمثالین ) في (ب، ج):٣(
  .میمًا <كهذا المثال> أم ال ) في (ب، ج):٤(
 .٤٥باب الممنوع من الصرف:) ٥(
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  الصیغة هذه وأمَّا، أخرىفال یجمع جمع تكسیر بعد ذلك مرة  ،)١("منتهى الجمع"وهو  أصائل،
 الصیغة جمع على صواحبات جمع مؤنث هذه الذي هو على ،كصواحب ،فتجمع جمع سالمة

 ،ة واحدةا فیه علَّ النوع الثاني ممَّ  إلىبهذا  أشار الخ):بألف... كان مختوماً  أو(وقوله:  ،سالم
 التأنیث ألفلى منع إ و  ،الممدودة والمقصورة التأنیث ألفه ال فرق بین نَّ أ إلى إشارةً  ،ل بمثالینومثَّ 

 : )٢(بقوله األلفیةفي  أشار ،مطلقاً 

 َصْرَف الَِّذي َحَواُه َكیَفَما َوَقعْ               َفألُف التَّأنیِث ُمْطَلًقا َمنْع               
مقام  )٣(قامت التأنیث، ألفوهي  ،ة واحدةلوجود علَّ  ؛ممنوعان من الصرف ،بلىفصحراء وحُ 

 ،التأنیث يوه ،من جهة المعنى واألخرى:، التأنیث )٤(+لزوم+ وهي ،لفظیةٌ  إحداهما: ،علتین
هذا شروع منه فیما یكون فیه علتان، فمعدیكرب  )لخ...إكان فیه العلمیة والتركیب أو(وقوله: 

د وقیَّ العلمیة،  ]: ظ٣١[ وهي :وهي التركیب، ومعنویة :لفظیة ،تینممنوع من الصرف لعلَّ 
 )بكرــ(ما كان علیه من الصرف ك إلیهفحكم المضاف  اإلضافي،من  التركیب بالمزجي احترازاً 

ا مصروف مفیه األولهریرة، والمضاف  أبيمن  )ریرةهُ ــ(الصرف ك من منع أو ،بكر أبيمن 
ومحل كون  ،)٥(؛ /ألنَّه مبني/الحكایة فحكمه ماً لمجعول علَ اسنادي ب اإلالمركَّ  وأمَّا، تقدیراً 

 ،)٧(خمسة عشركب كسیبویه، وما لم یركَّ  )ویهـ(ب ما لم یكن مختوماً  )٦("عربُ یُ "المركب المزجي 
لى منع العلمیة مع التركیب إ و  ،)٨(على الفتح ُیبنى يناثبنى على الكسر، والیُ  ،فالمختوم بویه

 :)٩(بقوله األلفیةفي  أشار ،المزجي
 َتْرِكیَب َمْزٍج َنْحُو َمْعِدیَكِرَبا              َواْلَعَلَم اْمَنْع َصْرَفُه ُمَركََّبا                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كصحراء أو املقصورة كحبلى، أو كان فيه العلمية والرتكيب املزجي حنو:   ،أو كان خمتومًا بألف التأنيث املمدودة

   ،معديكرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .منتهى الجموعفي (ب، ج):  )١(
 .٤٤باب ما ال ینصرف:) ٢(
 .<إذا> قامت ) في (ب، ج):٣(
  .في (ب، ج) +...+ لیس )٤(
 .المتنمن استدراك الناسخ على ) ٥(
 .: معرباً (ب، ج) ) في٦(
 .خمسة عشر >تركیب<) في (ب، ج): وما لم یركب ٧(
، ٣/٣٢٩، وشرح ابن عقیل:٣/١٢٠٣، وتوضیح المقاصد والمسالك:٣/١٤٥٥=: شرح الكافیة الشافیة: )٨(

 .٣/٣٦٦، وحاشیة الصبان:٢/٣٢٩، والتصریح:٣/١٥١وشرح األشموني:
 .٤٤باب الممنوع من الصرف:) ٩(
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۹۹ 

 یكون تارةً  ألفٍ بغیر  التأنیث أنَّ  إلى إشارةً ل بمثالین : مثَّ الخ)والتأنیث...العلمیة أو (وقوله: 
 لمذكر كطلحة، أولمؤنث كفاطمة  ، سواء كان ما هي فیه علماً التأنیثوهو المختوم بهاء  ،یاً لفظ

على  یكون زائداً  أنوشرط منع العاري من التاء  ،، وهو الذي لیس فیه التاءیاً معنو یكون  وتارةً 
فحركة الوسط  ــــاهللا منها ــــ أعاذنااسم لجهنم  ،رقَ ك الوسط كسَ یكون محرَّ  أوكزینب،  أحرفثالثة 

   األصلیكون اسم ذكر في  أو، )١(اسم لبلد ر)،وْ جَ ـ(ك أعجمیاً یكون  أوقامت مقام الحرف الرابع، 
 :فیجوز فیه وجهان )هندـ(ك األربعة،من هذه  ن لم یوجد واحدٌ إ، ف)٣(كزید امرأةبه  )٢(یتمِّ سُ 

 :)٤(بقوله األلفیةفي  أشار ،وجمیع ما ذكر التأنیثي لى قسمَ إ و  أولى،الصرف وعدمه، والمنع 
 َوَشْرُط َمْنِع الَعاِر َكْوُنُه اْرَتَقى              َقًا ــــــاٍء ُمْطلَ ـــــَؤنٌَّث ِبهَ ـــَذا مُ ــــــــكَ          
 ْسَم اْمَرَأٍة َال اْسَم َذَكرْ اَأْو َزْیٍد              َر َأْو َسَقْر وْ َفْوَق الثََّالِث َأْو َكجُ          
 قّ ـــْنُع َأحَ ـــًة َكِهْنَد َوالمَ ــَوُعْجمَ               ي اْلَعاِدِم َتْذِكیرًا َسَبْق ـَوْجَهاِن فِ          

 ولفظیة وهي ،معنویة وهي العلمیة :لعلتین ؛الصرف ففاطمة وزینب في كالمه ممنوعان من
 فإبراهیم: الخ)...العجمةو العلمیة  أو(وقوله:  ،الثاني في والمعنوي األول، في اللفظي التأنیث

غیر من  األنبیاءومعنویة وهي العلمیة، وجمیع  ،لفظیة وهي العجمة :تینلعلَّ  ؛ممنوع من الصرف
 والهاء لهود، والصاد ،فالشین لشعیب ،بحروف (شهصم) إلیهم )٥("المشار" أربعةً  إالالعرب 

 ،ونوح ث،: شییدَ وزِ  ،)٨(من الصرف األربعةهذه  )٧("نعتفال تم"، )٦()(محمدللصالح، والمیم 
 في  أشارسبعة، والى منع العلمیة مع العجمة  األنبیاء أسماءفجمیع ما یصرف من  ولوط،

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أو العلمية والعجمة حنو: إبراهيم، ، أو العلمية والتأنيث حنو: زينب وفاطمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٨١=: معجم البلدان: ،فارس بینها وبین شیراز عشرون فرسخابالد مدینة باسم  )١(
 .<ثم> سمیت ) في (ب، ج):٢(
  .امرأة <اآلن> كزید ) في (ب، ج):٣(
 .٤٥باب الممنوع من الصرف:) ٤(
   .<وهم> المشار ) في (ب، ج):٥(
 .) <وعلیهم أجمعین>( ) في (ب، ج):٦(
  .فال تمنع ) في (ب، ج):٧(
جاء في صحیح ابن حبان عن أبي ذّر (رضي اهللا عنه) أن رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) قال له ـــ أي  )٨(

األحسان في تقریب  ،))َوَأْرَبَعٌة ِمَن اْلَعَرِب ُهوٌد َوُشَعْیٌب َوَصاِلٌح َوَنِبیَُّك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ ((ألبي ذرـــ 
كنز ، و ١٦٧:فیاء، و=: حلیة األولیاء وطبقات األص٢/٧٧صحیح ابن حبان ـــ البن بلبان الفارسي:

 .٣٢، وحاشیة أبي النجا:٢/٢٦٤امع األنوار البهیة:، ولو ١٦/١٣٢العمال:
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۱۰۰ 

 :)١(بقوله األلفیة
 َزْیٍد َعَلى الثََّالِث َصْرُفُه اْمَتَنعْ              َواْلَعَجِميُّ اْلَوْضِع َوالتَّْعِرْیِف َمْع           

  :لعلتین، لفظیة ؛ممنوعان من الصرف ،حمد ویزیدأف الخ):...العلمیة ووزن الفعل أو(وقوله: 
حد المثالین بنحو: (شمر) اسم أل دیب أن )٢(وهي العلمیة، وكان ینبغي :ومعنویة ،وهي وزن الفعل

 ولم یستعمل ،بالفعل یكون الوزن خاصاً  أنبین  ]: و٣٢[ ه ال فرقنَّ أ )٤([(به)] لیشیر ،)٣(فرس
 كأحمد،ه غالب فیه بالفعل ولكنَّ  لم یكن خاصاً  أو ،كشمر، فهو فعل ماض شذوذاً  إالَّ االسم  في

األربعة التي  مثل حروف المضارعة االسم حرف زائدٌ  أولیكون في  أنویشترط في هذا الثاني 
منع العلمیة  ففي أول أحمد الهمزة، وفي أول یزید الیاء، وٕالى )٥(تزاد في أول الفعل [(المضارع)]

 :)٦(بقوله األلفیةفي  أشار ،مع وزن الفعل
 َلىـــــَأْو َغاِلٍب َكَأْحَمٍد َوَیعْ                َكَذاَك ُذْو َوْزٍن َیُخصُّ اْلِفْعَال             

وهي  :لفظیة ،لعلتین ؛ممنوع من الصرف :ثمانُ فعُ  الخ)األلف...العلمیة وزیادة أو (وقوله: 
 األلفیةفي  أشار ،والنون األلفلى منع العلمیة مع زیادة إ وهي العلمیة، و  :ومعنویة ،الزیادة
 : )٧(بقوله

 اَناــــــَفاَن َوَكِإْصَبهَ ـــطَ ـــــَكغَ                َالَنا ـــــــاِوْي َزاِئَدْي َفعْ ــَكَذاَك حَ             
وهي العدل  :لفظیة ،لعلتین ؛ممنوع من الصرف :رُ مَ فعُ  الخ)...العلمیة والعدلأو (وقوله: 
 ر ممنوعاً مَ عُ  اا وجدننَّ أل ؛ادعینا العدل وٕانَّما ،وعمر معدول عن عامر ،العلمیةوهي : ومعنویة

 یلزم هدم قاعدتهم لئالَّ  ؛رنا العدلر وحدها، فقدَّ وهي ال تؤثَّ  ،العلمیة إالَّ من الصرف، ولیس فیه 
 : )٨(بقوله األلفیةفي  أشار ،منع العلمیة مع العدل وٕالى ،العلة الواحدة ال تؤثر أنَّ من 

 َكثَُعالَ ِد َأْو ــــِل التَّْوِكیْ ــــــَكُفعَ                   َواْلَعَلَم اْمَنْع َصْرَفُه ِإْن ُعِدَال           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو العلمية وزيادة األلف والنون حنو: عثمان، أو العلمية والعدل حنو:  ، حنو: أمحد ويزيد،أو العلمية ووزن الفعل
  عمر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥) باب الممنوع من الصرف:١(
 .وكان ینبغي <له> ) في (ب، ج):٢(
 .٤/٢٣٢٣، ولسان العرب:١٣٦ـــ للغندجاني: وذكر فرسانها =: أسماء خیل العرب وأنسابها )٣(
 .(ب، ج) [(...)] زیادة لإلیضاح من) ٤(
  .(ب، ج) [(...)] زیادة لإلیضاح من )٥(
 .٤٥باب الممنوع من الصرف:) ٦(
 .) الباب نفسه، ص. ن٧(
  نفسه، ص. ن.الباب ) ٨(
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العلل الثالث  ىحدأهذا شروع منه في الوصف مع /:لخ)إ...كان فیه الوصف والعدل أو(وقوله: 
  ،بمثال تتنزل علیه یأت، ولم العدل الوصف التي فیها ألفاظ )١(/العدل، ثم ذكر عهم أولهاالتي 

 )٣()أوليـ(لصفة  :نى وما بعدهثْ فمَ  )٢(ُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّْثَنى َوُثَالَث َوُرَباعَ ومثالها قوله تعالى: 
 والظاهرة في غیرها، وجمیعها ممنوع من  ،)نىثْ مَ (مخفوضة بالفتحة النائبة عن الكسرة المقدرة في 

 أصوللة عن و معد ألنَّها ؛وهي العدل :وهي الوصف، ولفظیة :معنویة ،لوجود علتین ؛الصرف
 ةمعدول ومختصر من ثالث :الثمعدول لالختصار عن اثنین اثنین، وثُ  :نىثْ المكررة، فمَ  أعدادها

انِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء فَ : قوله تعالى وأما، أربعة أربعةعن  )٤([(معدول)] باعثالثة، ورُ 
وما  )ىنَ ثْ مَ (لى منع العدل مع الوصف في إ و  ،)٦(منصوبة أحوالفهي  )٥(َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباعَ 

 : )٧(بقوله األلفیةفي  أشار ،بعده

 رْ ــــي َلْفِظ َمْثَنى َوُثَالَث َوُأخَ ـــفِ                  َوَمْنُع َعْدٍل َمَع َوْصٍف ُمعَتَبْر         
وهي  :معنویة ،تینلوجود علّ  ؛ممنوع من الصرف فـ(أفضل): الوصف ووزن الفعل) أو(وقوله: 
 : )٩(بقوله األلفیةفي  أشار، والى هذا )٨(/فیه/وهي: وزن الفعل الغالب  :ولفظیة ،الوصف

 وَع َتْأِنْیٍث ِبَتا َكَأْشَهالَ ـــنُ ـــمْ ـمَ                  ٌي َوَوْزُن َأْفَعَال ـــْصلِ أَوَوْصٌف          
والنون،  األلفوهي زیادة  :لفظیة ،تانعلَّ  أیضاً : فسكران فیه لخ)إ...الوصف وزیادة أو(وقوله: 
 :)١٠(األلفیة بقول اإلشارةلى هذا إ و  ،وهي الوصف :ومعنویة

 ِمْن َأْن ُیَرى ِبَتاِء َتْأِنْیٍث ُخِتمْ                  َوَزاِئَدا َفْعَالَن ِفْي َوْصٍف َسِلْم          
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الوصف ووزن الفعل، حنو: أفضل، أو الوصف  ورباع، ،وثالث ،أو كان فيه الوصف والعدل، حنو: مثىن

 وزيادة األلف والنون كسكران، وهلا شروط تطلب من املطوالت، فهذه كلها ختفض بالفتحة نيابة عن الكسرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )١(
 .١سورة فاطر، اآلیة: )٢(
 .>أجنحة<ألولي  ) في (ب، ج):٣(
  .(ب، ج) [(...)] زیادة لتوضیح السیاق من )٤(
 .٣النساء، اآلیة: سورة )٥(
 .١/٣٢٨=: التبیان في إعراب القرآن: )٦(
 .٤٥باب الممنوع من الصرف:) ٧(
  ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )٨(
 .٤٥باب الممنوع من الصرف:) ٩(
 .٤٤باب الممنوع من الصرف:) ١٠(
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۱۰۲ 

كالم  إنَّ ، وقد یقال: أطَلقعلى المصنف حیث  هذا تنكیتٌ  لخ):إ...(ما لم تضفوقوله: 
 على ما  منها منصرف تقدیراً  )لـ(أوالمضاف والمقرون ب ،صرفنالم ]: ظ٣٢[ المصنف في غیر

 :)٢(بقوله األلفیةفي  أشار، والى التقیید )١(/من أقوال/ هو الحق
 َرِدفْ َما َلْم ُیَضْف َأْو َیُك َبْعَد َأْل       ...................       .....             

الفعل  آخرالحرف من  أوذهاب الحركة  :القطع، واصطالحاً  :الجزم لغةً  }وللجزم{      
حذف ال كان السكون اصطالحاً  إذا: لتَ ق إنْ  لخ):إ...(وهو سقوط: األزهريقول  ،)٣(المعرب
 ویكون الحذف شامالً  ،یقول: وللجزم الحذف أنْ للمصنف  فاألولىللسقوط،  دفمرا ألنَّه أیضًا؛
في التقریب على  ح بالمقصود زیادةً قلت: صرَّ  ،)٤(+العلة+ ولحذف حرف ،الحركة لحذف

 : مرفوعاً )٥(عُ دْ سنَ من الخط، فیكون  أي: ،(في الخط)وقوله:  ،المقصود بهذه المقدمة المبتدىء
، منع من من الخط تبعًا لحذفها في اللفظالمحذوفة  على الواو"وعالمة رفعه الضمة المقدرة 

نسخة  :نسختان )٧([(هنا)] لخ)إ…(اللتقاء الساكنینوقوله: ، )٦("ظهورها ـــ أي الضمة ـــ االستثقال
 یكون علةً  اإلثباتفعلى نسخة  ،بزیادة (ال) النافیة، وكالهما صحیح ،ونسخة بالنفي باإلثبات،

لدفع التقاء الساكنین، ونسخة النفي راجعة  في اللفظ؛ حذفت وٕانَّماقال:  هكأنَّ  ،لحذفها في اللفظ
 وأمَّااللتقاء الساكنین،  حذفت في الخطِّ  أنَّهاال  ،للفظ تبعاً  قال: حذفت في الخطِّ  هكأنَّ  ،للخطِّ 

 نَّ إ(فوقوله:  ،أیضاً ة حذفها في اللفظ ید علَّ لیف اإلثبات؛نسخة  واألولىحذفها في اللفظ فلذلك، 
 الم  األولىالواو  )،تنصرون(على وزن  )٨()تبلوون( :قبل التوكید أصله الخ):...ذفتالنون حُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{وللجزم مامل تضف أو تتل أل، فإ�ا حينئذ ختفض بالكسرة على األصل، حنو: مررت بأفضلكم وباألفضل، 

وهو سقوط حرف العلة أو نون الرفع للجازم، واحرتزت  {والحذف}وهو حذف احلركة  عالمتان: السكون}
اللتقاء الساكنني، يف اخلط تبعًا حلذفها يف اللفظ؛ ، فإن الواو حذفت )الزبانية سندعُ (بقويل للجازم من حنو: 

   ، فإن النون حذفت لتوايل النونات، ولكل من السكون ]١٨٦) [آل عمران:لتبلون(ومن حنو: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن١(
 .. وصدره: َوُجرَّ ِبالَفْتَحِة َما َال َیْنَصرفْ ٥المعرب والمبني: باب) ٢(
 . ١٧١:نحویة، والحدود ال٤٣٩الحدود في علم النحو:) =: ٣(
  .+...+ لیس في (ب، ج)) ٤(
َباِنَیةَ  َسَنْدعُ ، واآلیة بتمامها: ١٨علق، اآلیة:) سورة ال٥(  .الزَّ
االستثقال، المحذوفة من،  على الواو منع من ظهورهاوقع في نسخة (آ) تقدیم وتأخیر إذ أصل النص هو: ( )٦(

 .في نسختي (ب، ج) ألن الكالم فیها مستقیم) وأثبتنا ما أي: الواو من الخط تبعًا لحذفها في اللفظ
 .(ب، ج) زیادة لتوضیح السیاق من [(...)] )٧(
  .لتبلوون ) في (ب، ج):٨(
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۱۰۳ 

الم الكلمة  )١(/وهي /األولىوالثانیة واو الجمع، ثم تقول: استثقلت الضمة على الواو  ،الكلمة
 فالتقى  ألفًا،فقلبت الواو  ،األصلتقول: تحركت الواو وانفتح ما قبلها في  أوفحذفت الضمة، 
كلمة  ألنَّها ؛التي هي الم الكلمة لذلك، ولم تحذف الثانیة األولى، فحذفت ساكنان على كلٍّ 

على وزن  )نَ وْ لُ بْ تَ (فصار  ،من حذف الكلمة خفُّ أم الكلمة جزء كلمة، وحذف الجزء وال برأسها،
ونون  ،نون الرفع أمثال:فالتقى ثالثة  ،نَّ نَ وْ لُ بْ فصار تَ  ة،بنون التوكید الشدید ُأكِّدثم  )نَ وْ عُ فْ تَ (

الواو والنون المدغمة، وال  :فالتقى ساكنان األمثال،لتوالي  ؛التوكید وفیها نونان، فحذفنا نون الرفع
 ،بها للتوكید ُأتيوالنون  ،بها للداللة على الجمعیة ُأتيالواو  نَّ أل ؛)٢("أحدهما"سبیل لحذف 

 )نَّ تبلوُ (تقول: الالم موطئة للقسم، و أنْ  إعرابهة وكیفیَّ  ،ا الواو بحركة تناسبها، وهي الضمةنكفحرَّ 
لتوالي  ؛وعالمة رفعه ثبوت النون المحذوفة ،ن الناصب والجازمعلتجرده  ؛فعل مضارع مرفوع

 وٕاالَّ كما مر نظیره،  األشخاص: جمع باعتبار (مواضع)وقوله:  ،)٣(والواو نائب الفاعل، األمثال
ا (وعالمة جزمهوقوله:  ،موضعان إالَّ والحذف لیس له  ،موضع واحد إالَّ فالسكون لیس له 

 إلىذهب سیبویه أو به؟ الجازم  عند اختلفوا هل حرف العلة محذوف أنَّهم اعلم :لخ)إ…حذف
 صورة فصارت ،بها المقدرة مكتفیاً  ]: و٣٣[ ا دخل حذف الحركةالجازم لمَّ  إنَّ فقال:  ،األول

  ة صورة المجزوم والموقوف، فحرف العلَّ  للفرق بین ؛ةالمجزوم والموقوف واحدة، فحذفوا حرف العلَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا  عالمة للجزم في الفعل المضارع الصحيح اآلخر}{فأما السكون فيكون ، واحلذف مواضع ختتص به
دخل عليه جازم ومل يتصل بآخره شيء، حنو: مل يضرب، فيضرب جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون، واملراد 

يف موضعني:  {وأما الحذف فيكون عالمة للجزم}بالصحيح اآلخر: مامل يكن يف آخره ألف وال واو وال ياء 
وهو ما كان يف آخره حرف علة، حنو: مل يدع ومل خيش ومل يرم،  المعتل اآلخر} {في الفعل المضارعاألول 

فيدع وخيش ويرم أفعال جمزومة بلم، وعالمة جزمها حذف حرف العلة من آخرها نيابة عن السكون، فاحملذوف 
 يها،من آخر يدع الواو والضمة قبلها دليل عليها، واحملذوف من آخر خيش األلف والفتحة قبلها دليل عل

{التي اخلمسة {في األفعال} املوضع الثاين  {و}  واحملذوف من آخر يرم الياء والكسرة قبلها دليل عليها،
 وهي كل فعل مضارع اتصل به ضمري تثنية، حنو: مل يضربا ومل تضربا، أو ضمري مجع رفعها بثبات النون}

و: مل تضريب، فهذه األفعال اخلمسة جمزومة بلم املذكر، حنو:مل يضربوا ومل تضربوا، أو ضمري املؤنثة املخاطبة حن
 وعالمة جزمها حذف النون نيابة عن السكون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )١(
 .احداهما ) في (ب، ج):٢(
  .نائبة عن الفاعل ) في (ب، ج):٣(
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   األفعالالحركة في  إنَّ وقال:  ،الثاني إلى وذهب ابن السراج، )١(زم ال بهاحینئذ محذوف عند الج
ا ة، فلمَّ ة عنده مبنیَّ المعتلَّ  فاألفعالفال حاجة لتقدیره فیه،  ،فرعٌ  األفعالفي  اإلعراب نَّ أل ؛رال تقدَّ 

 ةً وجد فضل إنْ  ،لالجازم كالدواء المسهِّ  نَّ أل ؛فحذف الحرف ،دخل الجازم لم یجد حركة مقدرةً 
 .)٢(بالجازم ال عنده فیكون حرف العلة محذوفاً  ،ندخذ من قوى البأ وٕاالَّ ، أخذها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٣=: الكتاب:) ١(
، رأي ابن السراج ٢٨٤أسرار العربیة: كتابه ابن األنباري في ، وقد نقل٢/١٦٤:في النحو األصول =:) ٢(

لفعل بالفضلة التي وقد حكي عن أبي بكر بن السراج أنه شبه الجازم بالدواء والحركة في ا(( مفصًال فقال:
ذلك الجازم خذ من نفس الجسم فكأف فضلة حذفها وان لم یصادف فضلة وكما أن الدواء إذا صاد، یخرجها الدواء

 .))وسهل حذفها ،خذ من نفس الفعلأوٕاال  ،إن وجد حركة أخذها إذا دخل على الفعل
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 }لـــــصــــف{
اسم لطائفة من المسائل مشتركة مع  :، واصطالحاً )١(هو الحاجز بین شیئین :لغة الفصلُ       
وهو خبر لمبتدأ  ،بباب فقط )٣([(عنها)] رونعبِّ كانت غیر مشتركة فیُ  نْ إ، ف)٢(قبلها في الحكمما 

ما ( لمحصِّ  :أي ،)(في ذكر حاصلقول األزهري: ، من نمط ما قبله تقدیره: هذا فصلٌ  محذوف
قیل  )٤("هفكأنَّ "، یذكرها إجماالً  أراد أنْ  ا ذكر عالمات اإلعراب تفصیالً لمَّ  :فكأنه قالأي  )تقدَّم

من باب معرفة عالمات  ل شیئاً هل حصَّ  ،للطالب واختباراً  فقال: تمریناً  ؟فعل هذا ولمَ  :لألزهري
 نَّ إبقوله:  ،في زیادة هذا الفصل یعترض على المصنف كثیراً  )٥(وقد كان الراعي ؟اإلعراب أم ال

 ؛ما فعله المصنف الصوابَ  أنَّ  دُ هذه المقدمة صغیرة ال فائدة في التكرار فیها، ثم ظهر له بع
 )٦(الفضالء یختم باب معرفة عالمات اإلعراب من جمل الزجاج ضوقد كان بع ،للطالب نصیحةً 

له حصَّ  نْ إف ،علم العربیة مبني على هذا الباب نَّ إویقول:  ،هو كاآلجرومیة ثالث مرات الذي
 المتقدمین یذكرون  )٧("عادة": الخ)...(على عادة المتقدمینوقوله: ، ل علیه غیرهالمبتدئ سهَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالمات اإلعراب إىل هنا؛ مترينا للمبتدئ على عادة املتقدمني يف ذكر حاصل ما تقدم من أول باب {فصل} 

 ـــ رمحهم اهللا تعاىل أمجعني ـــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اآلجرومیة،  انیة في شرحالدرة الشنو تعلیق ، و ١١/٥٢١، ولسان العرب:٥/١٧٩٠الصحاح: ) =:١(
 .٣٠/١٦٢العروس من جواهر القاموس: وتاج /ظ،٥٠اللوحة:

 .١٦٧التعریفات: ) =:٢(
 .(ب، ج) [(...)] زیادة واجبة من )٣(
  .ثم كأنه ج):) في (ب، ٤(
، القاهري الغرناطي، ثممحمد بن محمد بن محمد بن إسماعیل األندلسي شمس الدین، هو أبو عبد اهللا، ) ٥(

ه)، له شرح على ٨٥٣سنة ( وسكن القاهرة وتوفي بها ولد وعاش بغرناطة، وحجَّ  ،نحوي ،المعروف بالراعي
، ١/٢٣٣، وبغیة الوعاة:٩/٢٠٣= ترجمته في: الضوء الالمع: خوان االستفادة.عنوان اإلفادة إل اآلجرومیة سّماه:

 /ظ.١٠، و= رأیه في عنوان اإلفادة، اللوحة:٧/٤٧، واألعالم:٧/٣٦شذرات الذهب:و 
ها ومات فی ه)٢٤١في بغداد سنة ( ولد، براهیم بن السري بن سهل، أبو اسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغةإ) ٦(

 ، من كتبه: األمالي في األدب واللغة.ومال إلى النحو فعلمه المبرد ،ط الزجاجكان في فتوته یخر ه)، ٣١١سنة (
الوافي ، و ١٠٨أخبار النحویین البصریین:و  ،١٣٦ــ ألبي الطیب اللغوي:ــمراتب النحویین ـ :ترجمته في =

وذكرت المصادر أن للزجاج  ،١/٤٠واألعالم: ،١/٥٩:البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة، و ٢/٢١٩بالوفیات:
كتابًا عنوانه (الجمل) وقد شرحه غیر واحد، منهم: ابن العریف، والشریشي، ومحمد بن عبد العزیز بن عبد 

، ٢/٥٢٣، والتحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة ـــ للسخاوي:٣/١١٦٤السالم الكازروني، =: معجم األدباء:
 . ٢/٣١٢، ومعجم حفاظ القرآن عبر التاریخ ـــ لمحمد محیسن:١/٣٠٤، ومعجم المؤلفین:٢/٢٦١واألعالم:

 غالب. ) في (ب، ج):٧(
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 ، فیكون أوقع في النفس، وبعضهم یذكر الشيء )٢(الً مفصَّ  ، ثم یذكرونه ثانیاً )١(مجمالً  الشيء أوالً 
       .أم ال؟ ا مرَّ ممَّ  ل القارئ شیئاً هل حصَّ  اختباراً  ؛كما فعل المصنف ،ثم یذكره مجمالً  مفصالً 

یلزم علیه اإلخبار بالمثنى  ن قلتَ إخبره، ف :مبتدأ، قسمان :: المعربات}المعربات قسمان{     
ن ألك أن تجعل التأویل في المبتدأ ب ثمَّ  ،من التأویل : هو كذلك، ولكن ال بدَّ قلتُ  ،عن الجمع

هو  )٣(/تقول: نْ أتجعل التأویل في الخبر ب فیصدق باثنین، ولك أنْ  ،فیه للجنس )أل( إنَّ / تقول:
 قوله فهو جمع في المعنى على حدِّ  ،تحته أنواع )٤(/قسم كلَّ  نَّ أل/جمع باعتبار تعدد كل قسم؛ 

قول المصنف  : أشار به إلى أنَّ السكون)ب(أو وقوله:  ،)٥(﴾َفِإَذا ُهْم َفِریَقاِن َیْخَتِصُمونَ ﴿ تعالى:
حذف  :أي ،(أوبالحذف)وقوله:  ،وهو السكون ،للحركات الوجودیة ولعدمها شاملٌ  )بالحركات(

الحروف  نَّ أ )٦("وأشار إلى"وحذف النون فقط للناصب،  ،األحرف األربعة في الفعل للجازمهذه 
 . )٧(ا عدمیةمَّ إ و  ،ا وجودیةمَّ إكالم المصنف:  في
 عند المناطقة قسمان:  )الكل( أنَّ : اعلم الخ)...مجموع :(أيقول األزهري:  :}وكلها{     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث: الضمة والفتحة والكسرة أو  قسم يعرب بالحركات}{المعربات قسمان: وحاصله أن يقال: 
{فالذي يعرب األربعة: الواو واأللف والياء والنون، أو باحلذف  {وقسم يعرب بالحروف}بالسكون 

 {االسم المفرد}نوع من األفعال وثالثة من األمساء، فأنواع األمساء الثالثة  {أربعة أنواع}إمجاًال  بالحركات}
حنو: جاء الرجال، ورأيت الرجال، ومررت  {وجمع التكسير} ، ورأيت زيداً، ومررت بزيدٍ حنو: جاء زيدٌ 

نوع األفعال  {و}حنو: جاءت اهلندات، ورأيت اهلندات، ومررت باهلندات  {وجمع المؤنث السالم}بالرجال 
ع أي: جممو  {وكلها}حنو: يضرب ولن يضرب ومل يضرب  {الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء}

   زيدٌ  حنو: يضربُ  {ترفع بالضمة}لتخلف بعض األحكام يف بعضها، أي: جمموعها   األنواع األربعة ال مجيعها؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغیره، وقیل ما یتناول جملة األشیاء، أو ینبئ عن الشيء على وجه  فهم المراد به إالَّ هو ما ال ی :) المجمل١(
 .٨٠، والحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة:٦٣٩:اتریف، والتع١٢٩=: الفروق اللغویة: ل،الجملة دون التفصی

ن ـــــى نوع مـــیطلق عل ه، والمفصلــــه وأبوابـــولــلكثرة فص ؛هو ما یقابل المجمل، وسمي مفّصالً  :) المفصل٢(
حات الفنون كشاف اصطال، و ١٠٤والتوقیف على مهمات التعاریف:، ١٩٣:اتریفالتع=: السور القرآنیة، 

 .١/٤٩٤والعلوم:
  ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )٣(
  ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )٤(
 .٤٥) سورة النمل، اآلیة:٥(
 .وأشار <بذلك> إلى ) في (ب، ج):٦(
) المقصود بالحركات الوجودیة في كالم األزهري: الضمة والفتحة والكسرة، والعدمیة: السكون، والحروف ٧(

الدرة تعلیق =:  ولحروف العلة الثالثة.الوجودیة هي: الواو واأللف والیاء والنون، والعدمیة: الحذف للنون 
 ./ظ٥١الشنوانیة على اآلجرومیة، اللوحة:
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 ُكلُّ َنْفٍس ﴿كقوله تعالى:  ،فهو جمیعي ،ن كان الحكم على كل فردإ، ف)١(جمیعي ومجموعي
الحكم على البعض دون البعض، فهو مجموعي، كقولك:  ]ظ :٣٣[ن كان إ و  )٢(﴾َذاِئَقُة اْلَمْوتِ 

 كلُّ بني تمیٍم یحملون الصخرة العظیمة، أي: مجموعهم وبعض أفرادهم، ولیس المراد الحكم على  

 كل فرد بذلك؛ ألنَّ منهم الضعفاء والنساء والصبیان، وجعل األزهري كالم المصنف من الكلِّ 
لخ) وال یصحُّ ...إ(وخرج :یأتي في قول المصنفسما ف األحكام في بعضها، كالمجموعي؛ لتخلُّ 

إالَّ إْن قطعنا النظر عن قول المصنف بعُد (وخرج...الخ)، والصواب  مجموعيٌّ  نَّ الكلَّ ما قال إ
) في  خرجون إالَّ ما ؛ ألنَّهم ال یُ )وخرج...الخ( :)٣(بدلیل [(قوله)]كالم المصنف جمیعي أنَّ (الكلَّ

 :)٤(أشار في األلفیة بقولهدخل، وٕالى هذه الكلیة، 
 َكْسرًا َكِذْكُر اِهللا َعْبَدُه َیُسرّ                َفاْرَفْع ِبَضمٍّ واْنِصَبْن َفْتحًا َوُجرّ               

 ...............               .........................واْجِزْم ِبَتْسكینٍ               
هذا المذكور من الرفع بالضمة والنصب فالفتحة، وهكذا هو  :أي (هذا هو األصل)وقوله: 

 األصل. 
فكرهوا اجتماع همزتین بینهما حاجز غیر  ،)٥()شیآء( :صلهأو  ،: جمع شيء}أشیاء{     

فهو  )،أشیاء(فصار  )الفاء والعین(على  )الم الكلمة(موا الهمزة األولى وهو األلف، فقدَّ  ،حصین
 أللف التأنیث الممدودة.  ؛ممنوع من الصرف

 وتاءٍ  مع بألفٍ جُ  وهو ما ،لخإ...ما یصدق علیه جمع المؤنث :أي ،}جمع المؤنث السالم{     
 لى إ ، وهكذا یقال في نظائره إلى آخر الفصل، و )٦(/عند المصنف/مزیدتین، ال هذا اللفظ المذكور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنو: مررت بزيد  {وتخفض بالكسرة}حنو: لن أضرب زيدًا ورجاًال  {وتنصب بالفتحة} ،ومؤمناتٌ  ورجالٌ 

{ثالثة األصل  {وخرج عن ذلك}حنو: مل يضرب، هذا هو األصل  {وتجزم بالسكون} ورجال ومؤمنات،
  ،حنو: رأيت اهلندات، وكان حقه أن ينصب بالفتحة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرة الشنوانیة في تعلیق ، و ٢/١٣٧٠شاف اصطالحات الفنون:، وك٢/٣٢) =: اإلیضاح في علوم البالغة:١(

 .٣٥/ظ، وحاشیة أبي النجا:٥١اآلجرومیة، اللوحة: شرح
 .٣٥) سورة األنبیاء، اآلیة:٢(
  .(ب، ج) [(...)] زیادة لتوضیح السیاق من) ٣(
 هو: بتمامه البیت الثاني، و ٤) باب المعرب والمبني:٤(

 َجا أُخو َبِني َنِمْر َیُنوُب َنْحُو ……َوَغْیُر َما ُذِكْر  واْجِزْم ِبَتْسكینٍ 
 ، وشذا١/٢١، وشرح الشافیة للرضي:٥/٦٣=: المخصص ــــ البن سیدة: ،) وتحول وزنه من فعالء إلى لفعاء٥(

 .١٦:العرف في فن الصرف
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٦(
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 :)٢(أشار في األلفیة بقوله ،على الجر بها بالكسرة حمالً  )١("جمع المؤنث"نصب  
 ُیْكَسُر ِفي اْلَجرِّ َوفي النَّْصِب َمَعا             َعاـــْد ُجمِ ــــــَـــ ٍف قــا ِبَتا َوَألِ ــــَومَ           

 : )٣(األلفیة لیه اإلشارة بقولإ و  ،یصدق علیه ذلك ما :أي ،}واالسم الذي ال ینصرف{     
 ................................             رفْ ــــــَوُجرَّ ِبالَفْتَحِة َما َال َیْنصَ          

 على المعتل اآلخر، نعم لقونه إالَّ المعتل عند النحاة ال یط نَّ أل ؛لزیادة اإلیضاح :}اآلخر{     
و الالم ، والى كون الفعل المضارع المعتل أ ،و العینأ ،معتل الفاءالأهل التصریف یطلقونه على 

 : )٤(األلفیة بقوله اآلخر یجزم بحذف آخره أشار في
 .......................َثالَثُهنَّ            َواْحِذْف َجاِزماً ................           

قل أو أكثر أأن یقال: هي  ، وٕاال فیصحُّ اها خمسة باعتبار ما مرَّ سمَّ  :}واألفعال الخمسة{     
 .كما مرَّ 

 : )٥(األلفیة بقولهالى هذا أشار في و  :}الخ...لفاأل ترفع ب{ف     
  .............................     ...........       ِباَألِلِف اْرَفِع اْلُمثَنَّى   

 : )٦(مع قوله
 فْ ـــْد أُلِ ـــَجر�ا َوَنْصبًا َبْعَد َفْتٍح قَ              َوَتْخُلُف اْلَیا ِفي َجِمیِعَها اَألِلفْ           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنو: مررت بأمحد ومساجد، وكان حقه أن خيفض بالكسرة  لفتحة}سم الذي ال ينصرف يخفض با{واال 

 يرم، وكان حقه أن جيزم حنو: مل يغز، ومل خيش، ومل {والفعل المضارع المعتل اآلخر يجزم بحذف آخره}
أيضا ثالثة من األمساء ونوع واحد من األفعال، فأنواع  {والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع}، بالسكون

 {واألسماء الخمسة}حنو: قام الزيدون  {وجمع المذكر السالم}حنو: جاء الزيدان  {التثنية}األمساء الثالثة 
بالياء املثناة  {األفعال الخمسة وهي يفعالن}نوع األفعال  {و}وفوك وذو مال  ،ومحوك ،وأخوك ،وهي: أبوك

 {وتفعلين}بالتاء املثناة فوق  {وتفعلون}بالياء املثناة حتت  {ويفعلون}بالتاء املثناة فوق  عالن}{وتفحتت 
 حنو:  {فترفع باأللف}مبعىن املثىن من إطالق املصدر على اسم املفعول  {فأما التثنية}بالتاء املثناة فوق ال غري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .>السالم<المؤنث جمع  ) في (ب، ج):١(
 .٥باب المعرب والمبني:) ٢(
 .َما َلْم ُیَضْف َأْو َیُك َبْعَد َأْل َرِدفْ              وعجزه:، ٥باب المعرب والمبني:) ٣(
 ، والبیت بتمامه:٦باب المعرب والمبني:) ٤(

ْفَع ِفیِهَما اْنِو َواْحِذْف َجاِزماً   ُحْكمًا الِزماً  َثالَثُهنَّ َتْقضِ                    َوالرَّ
 ، والبیت بتمامه:٥باب المعرب والمبني:) ٥(

 َمٍر ُمَضافًا ُوِصالَ ِإَذا ِبُمضْ                    الــــــى َوكِ ـــِع اْلُمثَنَّ ــــــِف اْرفَ ـــــِباَأللِ  
 .٥) متن األلفیة، باب المعرب والمبني:٦(
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ها بالحروف هي اللغة المشهورة ، ومنهم من یلزمه األلف في األحوال كلِّ  وكون المثنى معرباً 
، ومنهم )١(﴾َهَذاِن َلَساِحَرانِ  ﴿ِإنَّ وعلیه خرج  ،علیها إعراب المقصوررة عربه بالحركات المقدَّ ویُ 

 . )٢(مثل: زید وجراً  ونصباً  األلف ویعربه بالحركات الظاهرة على النون رفعاً من یلزمه 
 :)٣(لیه أشار في األلفیة بقولهإ : و }فیرفع بالواو{    

 ْذِنِب ــــٍر َومُ ــــــِع َعامِ ـــمْ ــاِلَم جَ ـــــسَ               واْنِصبِ َواْرَفْع ِبَواٍو َوِبَیا اْجُرْر              
 : )٤(إلى حكمها أشار في األلفیة بقوله :}وأما األسماء الخمسة{    

          واْجُرْر ِبَیاٍء َما ِمَن األْسَما َأِصفْ               فْ ــــَواٍو واْنِصَبنَّ ِباَأللِ ــــَواْرَفْع بَ             
 :)٥(بقوله ]: و٣٤[إلى رفعها بالنون أشار في األلفیة  :}األفعال الخمسةأما و {    

 وَناـــــــَألُ ـــــَن َوَتسْ ـــیـــْدعِ ـــــعًا َوتَ ــــَرفْ               َالِن النُّوَناـــِو َیْفعَ ـــَعْل ِلَنحْ ــَواجْ              
 :)٦(أشار في األلفیة بقوله ،لى حكم نصبها وجزمها بحذفهإ و 
    ..............................               َوَحْذُفَها ِلْلَجْزِم َوالنَّْصِب ِسَمهْ       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ها املكسور ما بعدها، حنو: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين املفتوح ماقبل {وتنصب وتخفض بالياء}جاء الزيدان 
املكسور ما قبلها  {وينصب ويخفض بالياء}حنو: جاء الزيدون  {وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو}

حنو: هذا أبوك  {وأما األسماء الخمسة فترفع بالواو}املفتوح مابعدها حنو: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين 
{وتخفض حنو: رأيت أباك وأخاك ومحاك وفاك وذا مال  {وتنصب باأللف}وأخوك ومحوك وفوك وذو مال 

حنو:  {وأما األفعال الخمسة فترفع بالنون}حنو: مررت بأبيك وأخيك ومحيك وفيك وذي مال  بالياء}
حبذف النون، حنو: لن يفعال ومل أي:  {وتنصب وتجزم بحذفها} يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلني،

تفعال ولن يفعلوا ومل تفعلوا ولن تفعلي ومل تفعلي، وحاصل عالمات اإلعراب عشرة أشياء: احلركات الثالث، 
 والسكون، واألحرف الثالثة وحذفها للجازم، والنون وحذفها للناصب واجلازم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بتشدید النون في (إن)، وقرأ ابن كثیر وحفص ٦٣) سورة طه، اآلیة:١(
 .٢٤٢:ــــ البن خالویه ، والحجة في القراءات السبع٤١٩:ـــــ البن مجاهد عاصم بتخفیفها، =: السبعة في القراءاتو 
) اختلف في إعراب المثنى، فجعله بعضهم باأللف في جمیع أحواله، أي: في الرفع والنصب والجر، وهي لغة ٢(

غیرهم، وعلیه خّرج وبطون من ربیعة وبكر بن وائل و  قبائل من العرب، وهم: بنو الحارث بن كعب وكنانة وفزارة 
 =: ث على النون رفعًا ونصبًا وجرًا،، ومنهم من یعربه بالحركات الثال﴾إنَّ هذان لساحران﴿بعضهم قراءة: 

 ،١/١٩٥، وشرح شذور الذهب للجوجري:١/١٩٤:الملحةاللمحة في شرح و  ،١/٣١اإلنصاف في مسائل الخالف:
 .١/١٣٢حاشیة الصبان:و  ،١/٧٧وهمع الهوامع:

 .٥باب المعرب والمبني:) ٣(
 .. نصالباب نفسه،   )٤(
 .٦باب المعرب والمبني:) ٥(
 َكَلْم َتُكوِني ِلَتُروِمي َمْظَلَمهْ       وعجزه:  ص. ن، ،الباب نفسه) ٦(
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: لَم حملوا النصب في األفعال الخمسة على الجزم فقد استوفى المصنف أبواب النیابة، فإن قلتَ 
ولم یفعلوا ذلك في األفعال المعتلة، بل نصبوها بالفتحة الظاهرة في الواو  ،فنصبوها بحذف النون

ر اإلعراب بالحركات في األفعال الخمسة بخالفه في بتعذُّ  : أجیبوالمقدرة في األلف؟ قلتُ  ،والیاء
 .هُ ة، وتأملّْ األفعال المعتلَّ 

 . )١(علمأواهللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم) ١(
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 }األفعالباب {
الكالم في الفعل  نَّ أل ؛كان شرف االسم یستدعي تقدیمه نْ إ و  األفعالم الكالم على قدَّ      

تقدیم  ومخفوضات، وعادتهم غالباً  ،ومنصوبات ،تامرفوع إلىلتنوعه  ؛قصیر، وفي االسم طویل
 :قول المصنف ألجلد به قیّ  (االصطالحیة): األزهريلیتفرغوا لغیره، قول  ؛فیه قصیر ما الكالمُ 

وهو  ،الحدث :)٢(الفعل لغةً  نَّ أل ؛، فال تنحصر في ثالثة)١(اللغویة األفعالمن  اً از ر احت ،ثالثة
  .والشرب ،واألكل ،كالقیام ،المعنى الصادر من الشخص

 :وهو على حذف مضاف تقدیره المبتدئ،على  تقریباً  اإلضمارظهر في موضع أ :{األفعال}    
 )٣(ا"وصیغه"وغیره  منها ثالثیاً  نَّ أل ؛ال تنحصر في ثالثة ألّنها ؛هاغُ یَ ثالثة ال صِ  األفعال أنواع

 ،حال وٕامَّا ،ماضٍ  إمَّاالزمان  أنَّ كما هو معلوم، ودلیل حصر القسمة في الثالثة  ،كثیرة مختلفة
 : )٤(وفي المعنى قیل ،مستقبل اوٕامَّ 
  دُ یتردَّ  ،انفیما بین ،رُ ـكذا الده           غدُ  أو )٥("أو أمِس" الیومُ  إالَّ  هل الدهرُ        

 : )٦(قول بعضهم أحسن وما
 فیها أنتَ ي ـالت ك الساعةَ ـول          بُ ــْـیـــغَ  لُ ــــــؤمَّ ـــوالم اتَ ــــــى فـــــا مضـــم       

 وضعوا المضارع للحال واالستقبال،فوضعوا الفعل الماضي لیدل على الزمان الماضي، و 
  وقال الكسائي: ،)٧(هو مذهب الجمهور ،ثالثة األفعالللمستقبل فقط، وكون  األمرووضعوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال  رابع هلا.   }ثالثة{مجع فعل، وهي  }واألفعال{االصطالحية   }باب األفعال{
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٧٧الكلیات:و  ،٥/٢٢٨٩ارتشاف الضرب: =: ،لتي هي المصادرا األحداث :ةل اللغویافع) المقصود باأل١(
 . ٣/٢٨٩، وحاشیة الصبان:٢/١٢٨٠وكشاف اصطالحات الفنون:

 .٢٣٩:من النشأة إلى األستقرار النحویة والحدود ،١٠٤٣القاموس المحیط:) =: ٢(
 .) في (ب، ج): وصیغهنَّ ٣(
 :ثاني في روایة الدیوان، والشطر ال٣٤) البیت من الطویل، وهو لحاتم الطائي في دیوانه:٤(

 كذاك الزمان، بیننا، یتردَّدُ 
 .ج) ، ومن (ب ،) في األصل: "واألمس" والتصویب من دیوان الشاعر٥(
) البیت من الخفیف، وینسب إلى إبراهیم بن یحیى الَغّزي، ولیس في دیوانه، وهو من شواهد الكامل في ٦(

 .٥٧١، والكلیات:١١/٧٤ة والنهایة:والبدای، ١٩/٥٥٥وسیر إعالم النبالء:، ٤/٤٨٨التاریخ:
؟ ومستقبل ،: ماٍض، وحاضرقائل: ِلَم كانت األفعال ثالثةإن قال (( ٢٢٦األنباري في أسرار العربیة: ابن ) قال٧(

 =:  و ،))األفعال ثالثة: ماٍض، وحاضر، ومستقبل وَلّما كانت ثالثًة، وجب أن تكونقیل: ألنَّ األزمنة ثالثة، 
ـــ البن  وائدوالمساعد على تسهیل الف ،٢٥وشرح شذور الذهب البن هشام: ،٢/١٣:لباب في علل البناء واإلعرابال

وأقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة ـــ فاضل مصطفى  ،٤/٤٨وشرح األشموني: ،١/١٠عقیل:
  .٦٧الساقي:
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  .)٢(تعرف ذلك"وس" )١(اثنان
م هنا ، وقدَّ قاضٍ  في ففعل به ما مرَّ  ،منونة )٣(+مشددة+ بیاء ماضيٌّ  أصله :}ماض{     

ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن  بقوله تعالى: قتداءا باألمربالمضارع ثم  أعقبهالماضي، ثم 
، ثم نقول بالمضارع وهو: أتىثم  ،أردنا :وهو )٥("فقدم الماضي" )٤(نَُّقوَل َلُه ُكن َفَیُكونُ 

زیدت  المضارع هو الماضي، لكنْ  نَّ أل ؛)٧("أصٌل" ألنَّه ؛مهدَّ ق )٦(یل+ق+و ، كنوهو:  باألمر
زمانه  نَّ أل ؛مهلما فیه الزیادة، وما یقال قدَّ  لٌ أصزیادة فیه ال ، وما )٨(حروف المضارعة علیه
 ؛بعده المضارعَ  ، وذكرَ ثم حاالً  حتى كان مستقبالً  لم یصر ماضیاً  ألنَّه ؛ظاهر غیر ،سابقٌ 

ت على معنى دلَّ  ه كلمةٌ نَّ أ، و اإلطالقالفعل على  م حدُّ ، وتقدَّ )٩(منه األمر وألخذ باإلعراب،لشرفه 
فالماضي، قال  :نوع بخصوصه كلِّ  حدُّ  وأماوتعرضت بصیغتها للزمان،  ]ظ: ٣٤[ نفسها في

كزید  على الذات فقط وضعاً  ما دلَّ  )على حدثـ(فخرج ب ،)١٠()...الخعلى حدث (ما دل: األزهري
ولم یدل على الزمان كالمصدر، واسم الفعل  ،ما دل على حدث )نامقترن بزمـ(، وخرج بووعمر 

ح به غیر كما صرَّ  ،عد، ولم یدل على الزمانعلى البُ  ه دلَّ نَّ إ، ف)اتههیـ(بمعنى الماضي ك
وهكذا یقال في  )التأنیثتاء  لَ بِ (وقَ من قوله:  قلنا بداللته على الزمان فیكون خارجاً  نْ إ ، و )١١(واحد

على الزمان إْن قلنا اسم الفعل غیر دال علیه ولو  واألمر "من الخروج بالداللةالمضارع 
  نحو:  )لمـ(ب تاء التأنیث: المضارع المقرون )١٣("بَقِبَل" ، وخرج)١٢(إن قلنا بداللته علیه" ،قِبَل...الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وهو ما دل على حدث مقرتن بزمان ماض، وقَِبَل تاء التأنيث الساكنة حنو: ضَرَبْت.  }ماضٍ {
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهمع ١/٤٣١، والحدود في علم النحو:٤/٢٩٥، وشرح ابن عقیل:٣/١٥١٨توضیح المقاصد والمسالك: =:) ١(
 .٢/٢٠٩ـــ فتحي بیومي حمودة: في مسائل الخالف ، وما فات اإلنصاف١/٤٥الهوامع:

 .) في (ب، ج): وسیتبّین٢(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٣(
 . ٤٠) سورة النحل، اآلیة:٤(
 .<سبحانه وتعالى> الماضي ) في (ب، ج) فقّدم٥(
 .) +...+ لیس في (ب، ج)٦(
 .) في (ب، ج): أصل <للمضارع>٧(
  .١/٤٥همع الهوامع:و  ،٣/١٤٥للرضي: شرح شافیة ابن الحاجب) =: ٨(
 .١/٤٥) =: همع الهوامع:٩(
 .١٥٠البن عثیمین: ــــ، وشرح اآلجرومیة ـ١٩٦) =: التعریفات:١٠(
 .١/٢٩٥، وتوضیح المقاصد والمسالك:١/٢١٩:الشافیة ، وشرح الكافیة٢/٣٩٨) =: سر صناعة اإلعراب:١١(
  .) في (ب، ج): "وخرج بزمان ماٍض المضارع واألمر"١٢(
 .: َقِبلَ >بقوله<في (ب، ج):  )١٣(
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 ، فال حاجة حینئذ لزیادةالتأنیثتاء  ال یقبل )١("هنَّ "فإعلى جمیع ما ذكر  ن دلَّ إ ه و نَّ إلم یضرب، ف
الخ ..لَ بِ وقَ  قوله: فلیس ،التأنیثتاء  لَ بِ وقَ خرج بقوله:  ،ما خرج به نَّ أل ؛في التعریف وضعاً 

المعتبر كون الفعل یقبل التاء باعتبار  إنَّ لمن وهم، ثم  خالفاً  ،عالمة للماضي بعد تمام تعریفه
في االستثناء، فان جمیعها ال یقبل  ا)وحاش ،وعدا ،خال(في التعجب و )فعل(أفال یرد  األصل،

 نت ما ذكر، فلما ضمّ أصلهاتقبلها باعتبار  األفعال هذه نَّ أل ؛ویةضام أفعال أنهامع  ،التاء
 ،بمعنى شيءما لى (ما) و عفي التعجب عائد  )فعل(أفاعل  أنَّ ، وهو التاء عارٌض  قبولَ  عارَض 
والبعض  ،االستثناء عائد على البعض المفهوم من الكلیة السابقة أدواتمذكر، وفاعل وشيء 

 ،ف بالفتح المذكور في كالم المصنفهو المعرَّ  )٢(األول...الخ)والمراد بالماضي (وقوله:  ،مذكر
وهو  ،في كالمه أي: ،)يناثوبال(، وقوله: واألمرهو المقابل للمضارع  (االصطالحي):وقوله: 
 (فال دور):وقوله:  وانقطع، مراده به ما وقع (اللغوي):وقوله:  ،في تعریف االصطالحي المأخوذ

) على (ب) و(ب) على أوالسابق على الالحق، كتوقف ( ،هو توقف الالحق على السابق :الدور
 .)٤(/علمت/ف هنا كما توذلك من ،)٣(وهو محال اآلخر،بعد وجود  إالَّ حدهما أن ال یوجد أ) بأ(
شبیه  بأّنه وجه تسمیته مضارعاً  إلىبه  أشار مشابه): أي:(: األزهريقول  :}ومضارع{    

على اسم الفاعل في مطلق  المضارع جارٍ  نَّ إاللفظ ف )٥(أما +في+باالسم في اللفظ والمعنى، 
 ،المضارع یحتمل الحال واالستقبال نَّ إالمعنى ف )٦(وأما +في+الحركات والسكنات وعدد الحروف، 

: (على حدث) وقوله: ،ثل ضارب في اللفظ والمعنىفیضرب م، اسم الفاعل محتمل لذلك أنَّ كما 
الواضع وضع أنَّ  :معنى االقتران الخ):بأحد...(مقترن وقوله:  ،الماضيب خرج به ما خرج 

   أنَّ فیهما، كما  حقیقةً  لفظیاً  عینه، فهو مشترك بینهما اشتراكاً بالزمانین ال  حدأالمضارع لیدل على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   احلال و االستقبال،وهو ما دلَّ على حدث مقرتن بأحد زماين أي: ُمشابه،  }ومضارع{
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب،ج): لكنه١(
) هذه العبارة إلى قوله: (فال دور) لم ترد في متن األزهري، وقد علق ناشر نسخة (ب) على ذلك بقوله: كتَب ٢(

المحّشي هنا على عبارة لم نجدها في نسخ الشرح التي عثرنا علیها، ولعلها زیادة وقعت للمحشي في نسخته 
لمراد بالماضي) إلى قوله: (فال دور) غیر وقوله: (وا((فظنها من الشرح، وذكر ناشر نسخة (ج) أیضًا ما نصه: 

 . ))موجودة في نسخ الشرح
 .١/١٩المزهر في علوم اللغة:و  ،١٠٥التعریفات: ) =:٣(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٤(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٥(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٦(
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 لذهب،لو  ،ةحوللجار  ،وللماء ،كالعین للباصرة ،بلفظ واحد للمعاني العدیدة موضوعاً  االسم یكون
بمعنى  ْي)وَ ـ(واسم الفعل بمعنى المضارع ك ،وخرج به ما ال یدل على الزمان من المصادر

على الزمان الماضي، والثاني على  دلَّ  األول نَّ ، ألواألمر ،الماضي :أیضاً ، وخرج به أعجبُ 
 ،جمیع ما ذكر فیه نَّ إف ،اسم الفاعل )لخإ...لَ بِ وقَ ( ]و: ٣٥[ خصوص المستقبل، وخرج بقوله:

، )لم(ما خرج به خرج بقبول  نَّ أل ؛في التعریف ، فال یحتاج حینئذ لزیادة وضعاً )لم(ه ال یقبل لكنَّ 
 )لمـ(ب داللته على الماضي عارضة ما دام مصحوباً  نَّ أل ؛)لمـ(یخرج المضارع المقرون ب الو 

من الماضي  خذ طرفاً أن أب ،القدر المشترك بین الزمانین ،المقابل للماضي والمستقبل :والحال
: نهایة الماضي وبدایة المستقبل، فقولك: زید یكتب الحال أخرىمن المستقبل، وبعبارة  وطرفاً 

 . )١(بعض المحققین هقال ،الكتابة ال لجمیعها اآلن، فوجود هذا اللفظ مقارن لوجود بعض
على  (ما دلَّ بقوله:  األزهريفه عرَّ  :)٣(واصطالحاً  ،)٢(ضد النهي :هو لغةً  :{وأمر}     
 )ال(و األمرمقرون بالم الوالمضارع الغیر  ،الماضي ) حدثعلى طلبـ(فخرج ب )لخ...إطلب

على الطلب من  ما دلَّ  :(في زمن االستقبال) :لكونهما ال یدالن على الطلب، وخرج بـ ؛الناهیة
 األمر، واسم الفعل بمعنى زیداً  اً ضرب :نحو ،فعلهن عغیر داللة على الزمان كالمصدر النائب 

 ،متعلق بمحذوف صفة لحدث (في زمن االستقبال):قوله:  إنبمعنى اسكت، ثم  )هصَ (نحو: 
والحدث یقع  ،الطلب حاصل في الحال نَّ أل ؛حدث یقع في زمن االستقبال، وال یتعلق بطلب أي:
یقع بعد ذلك، وال بد من زیادة في  الحال، والضربُ في  واقع فالطلب، زیداً  مثاله: اضربْ  ،هبعدَ 

والمقرون بال الناهیة  ،نحو: لیضربْ  األمرالمقرون بالم  المضارع لیخرج ؛بغیر واسطة: التعریف
ویقبالن الیاء،  ،والثاني دل على طلب الترك ،على طلب الفعل دلَّ  األول نَّ إ، فنحو: ال تضربْ 

الثالثة مع عالمتها  أنواع األفعاللى إ والثاني بواسطة ال الناهیة، و  بواسطة الالم،األول لكن داللة 
 : )٤(بقوله األلفیةفي  أشار

 َكَیَشمْ  مْ ــــلَ  يــــَیلِ  اِرعٌ ــــُمضَ  ِفْعلٌ .............................                         
   ُفِهمْ  أْمرٌ  ِإنْ  األْمرِ  ِفْعلَ  ِبالنُّونِ                َوِسمْ  ِمزْ  ِبالتَّا األْفَعالِ  َوَماِضيَ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وهو ما دل على طلب حدث يف زمن االستقبال، و قَِبَل ياء املخاطبة حنو:  }وأمر{ وقَِبَل مل، حنو: مل يضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علم والحدود في ،٣/٢١٢وشرح الرضي على الكافیة: ،٥٥ـ للمجاشعي:ــ) =: شرح عیون اإلعراب ١(

 .٢٥٤:النحویة ، والحدود٤٤٢النحو:
 .١/٣٤٤، والقاموس المحیط:١/١٣٧:ییس اللغة) =: مقا٢(
 .١٠١في النحو:وشرح كتاب الحدود  ،٨٤:الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقةو  ،٣٧التعریفات:) =: ٣(
 .َوَلمْ  َوفي َكَهلْ  اْلَحْرفُ  ِسَواُهَماوصدر البیت األول هو:  ،٤باب الكالم وما یتألف منه:) ٤(
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الثالثي ه ال فرق بین نَّ أ إلى إشارةً  األمثلةَ  دَ مبني على الفتح، وعدّ  :أي ،}فالماضي مفتوح{       
ل ئسال یُ و  ،مبنیة ضویةاالم األفعالوسائر  )بَ رَ ضَ ـ(والرباعي والخماسي والسداسي، وهو منتهاه، ف

ني على حركة دون بُ  مَ لِ  :قالیُ  بأنْ  )٢(](أحدهما)[ ، نعم یرد سؤاالن)١(ألنَّه األصل ؛ة بنائهاعن علَّ 
 : )٣(األلفیةالسكون مع قول 

 ُیَسكََّنا أنْ  اْلَمْبِنيِّ  ِفي َواَألْصلُ .............................                          
 خصوص فتحة على مذهب الجمهور؟ فقل مجیباً  )٥([(الحركة)] كانت مَ قال لِ یُ  )٤(](أن)[ثانیهما:

المضارع في  عوقبوقوعه م األمرعلى فعل  له التي حصلت ةزیَّ ني على حركة للمَ بُ  األول:عن 
، مثال ما یجمع )٦(وجزاءً  وشرطاً  وحاالً  وخبراً  ،وصفة ،الماضي والمضارع یقع صلةكون كل من 
 ماضٍ  :، فطلعه)أكرمتُ ني جاءَ  إنْ  هَ ، وقد كرِ لَ زَ نَ  يَ نِ بُ  على سطحٍ  عَ لَ الذي طَ ( :ذلك وقوع الماضي

والمضارع  ،جواب الشرط وأكرم:شرط ،  :حال، وجاء :خبر، وكره :صفة، ونزل ي:صلة، وبن
ني على وبُ  :على الحركة، وقل في جواب الثاني ]: ظ٣٥[ بنىیُ  أن قلَّ أال  أشبههفما  ،معرب

الكسر الجتمع ثقالن ثقل الفعل  أووثقل الفعل، ولو بني على الضم  لخفتها ؛خصوص فتحة
مبني على  اختلفوا فقیل الماضي أنهم): اعلم ..الخنكَّ سَ یُ  هفانقوله: (و  ،)٧(الكسرأو وثقل الضم 
ولیه ضمیر رفع متحرك  إذاوذلك  ،راً به، وتارة یكون مقدَّ  ، ثم تارة یكون الفتح ملفوظاً الفتح دائماً 

 آخرهالمقدر في  مبني على الفتح  )٨("تُ ضربْ " :قولتف ،واواو الجمع نحو: ضربُ  أو ،تُ ضربْ  نحو:
  هو  متحركات فیما أربعتوالي  لدفع كراهة منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالماضي مفتوح {وأما أحكامها  }واضربْ  و يضربُ  نحو: ضربَ {اضريب، فهذه حقيقة األفعال الثالثة 

على األصل حنو: ضرب و دحرج و انطلق و استخرج  ما مل يتصل به ضمري رفع متحرك، فإنه  }اآلخر أبداً 
  يسكن حنو: ضرْبُت،     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال فإنه فیه األصل هو ما على جاء وما علیه، الشيء یكون أن ینبغي ما أو الغالب، :هنا باألصل المراد) ١(

 .١/٥٤:التصریح =: .األمر وفعل الماضي، الفعل بناء علة عن ُیسأل ال ولهذا علته، عن ُیسأل
 .زیادة واجبة من (ب، ج) ](...)[) ٢(
 .ِلْلِبَنا ُمْسَتِحقُّ  فٍ رْ حَ  َوُكلُّ ، وصدره: ٤باب المعرب والمبني:) ٣(
 .زیادة واجبة من (ب، ج) ](...)[) ٤(
 .زیادة واجبة من (ب، ج) ](...) [)٥(
 ١/٥٠:التصریحو  ،٤/٢٠وشرح األشموني: ،١/٣٨:عقیل ابنوشرح  ،١/٣٠٥توضیح المقاصد والمسالك:=: ) ٦(
 .١/٥٠) =: التصریح:٧(
 .في (ب، ج): فتقول <في> ضربت )٨(
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وا مبني على الفتح كالجزء من فعله، وفي ضربُ  ء)التا(ضمیر الفاعل وهو  نَّ أل ؛كالكلمة الواحدة
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الضمة، وهذا القول هو  آخرهالمقدر في 

على السكون أو  كان ظاهراً  إنوقیل مبني على الفتح  ،)اً بدأ: (المصنفِ  قولِ  وهو صریحُ  ،الحقُّ 
وخالف  ضمُّ ن ویُ سكَّ یُ ـ(ر بحیث عبَّ  )١("األزهري وهو ظاهر"وا، وعلى الضم في ضربُ  ،تُ في ضربْ 
 . األصل)

بین مذهب یُ  أن لألزهريكان ینبغي  )،الكسائي دعن( األزهري:قول  أبدًا}مجزوم  {واألمر     
 بإسقاطفعالن  األفعال أنَّ  ن مذهب الكوفیین ورئیسهم الكسائيویبی ،ثالثة األفعال أنَّ الجمهور 

 ى عند الجمهوریقال له: ما تقول في المسمَّ ن أیرد على ما للكسائي ب ، ثم یستشعر سؤاالً األمر
 آخر إلى ةمقدر  األمرعند الكسائي والكوفیین مضارع مجزوم بالم  هبأنَّ كاضرب؟ فیجیب:  باألمر
الكسائي یوافق  أنَّ یقتضي  أولیتهفكالمه باعتبار  وٕاالَّ ، )٣(/على الطالب األمرلیسهل /، )٢(كالمه
: ما الموجب ن قلتَ إف ،كما علمت ،عنده معرب ولیس كذلك األمر أنَّ  إالَّ  ،ثالثة األفعال أنَّ على 

: موجبه تعبیر المصنف ؟ قلتُ الجمهوركالم المصنف على ما للكسائي دون  األزهريحتى حمل 
الكسائي ومن تبعه، وما  إالَّ ه معرب ولم یعربه نَّ أفیقتضي  ألقاب اإلعراببمجزوم الذي هو من 

عبارة  أنَّ ثالثة، والصواب  األفعال نَّ أحمله على هذا مع تصریح المصنف ب لألزهريكان ینبغي 
مثل  أي: ،على حذف مضاف أون تؤول مجزوم بصورته صورة مجزوم، أب المصنف مؤولة

كما في ًا المضارعة ساكن حرف كان ما بعد نْ أب .)الخإلیها...(عند االحتیاج وقوله:  ،مجزوم
  حذفت  )٤("فلما"لتقم،  :نحو بعد حرف المضارعة المحذوف محركاً ن كان الحرف الواقع إمثاله، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند الكسائي  }واألمر مجزوم أبداً {وما مل يتصل به واو اجلماعة فإنه يضم حنو: ضربُوا، على خالف األصل، 

بالم األمر مقدرة، فأصل اْضِرْب عنده: لَِتضرْب، حذفت الالم ختفيفاً، مث التاء خوف االلتباس باملضارع يف 
  ،االحتياج إليها هبمزة الوصل عندحالة الوقف، مث أيت 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ظاهره) في (ب، ج): وهو ١(
 المضارع، من مقتطع عندهم وهو مقدرة،ال األمر بالم مجزوم معرب فعل األمر أن إلى الكوفیون ذهب) ٢(

 األمر ألن أقول، وبقولهم((: ابن هشام قال المضارعة، حرف وتبعها للتخفیف، الالم فحذفت لتقم؛: قم فأصل
 االنصاف=: و ، ٣٠٠مغني اللبیب: ،))بالحرف علیه دل وقد النهي، أخو وألنه بالحرف، یؤدى أن فحقه معنى

 .١/٤٥وشرح األشموني: ، ٢/٥٢٤في مسائل الخالف:
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٣(
 .) في (ب، ج): فإذا٤(
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 الهمزة وال یؤتى بها.  إلى )١(+األزهري+ ، فالقاف محركة فال یحتاجمْ بقي قُ  والتاء الالم
نائه على بوال على  ،ة بنائهل عن علَّ ئوحینئذ فال یس ):لخ...إ(مبني على السكون وقوله:

 . الرجلَ  كاضربِ تقدیري  أو، لفظي كاضربْ  اإمَّ ، والسكون أصالن هماألنَّ  ؛السكون
قاله الشنواني،  األربع، في ، وتذكیر العددإحدىبدلیل  ال زائد زائدةجمع  :}الزوائد {إحدى    
حروف المضارع تزید على حروف  نَّ أل ؛زوائد یتوسمِّ  ]و: ٣٦[ ،)٢(األخیرفي هذا قش ونو 

وزیدت في المضارع  ،زیدت لیحصل الفرق بین الماضي والمضارع ماوٕانَّ الماضي بواحد منها، 
د سابق على والمجرَّ  ،الماضي في التصریف لفظه سابق على لفظ المضارع نَّ أل ؛دون الماضي

الزیادة  نَّ أل ؛بالزیادة األحرفت هذه صَّ السابق للسابق والالحق لالحق، وخُ  فأعطى ،المزید
التاء فقد  وأماللجازم،  ءحذف ما عدا التا، ولذلك یُ من غیرها خفُّ أ األحرفتستلزم الثقل، وهذه 

 التي تحذف األلفالهمزة فهي بصورة  وأما، )تعدأو ( )٣("صله"أ )اتعد(من الواو كما في  تكون بدالً 
من  )أحرف( إلى إضافتهكون تفتح الراء ف یصحُّ  المضارعة): بأحرف(: األزهريقول  ،لجازمل

كسر  عة والمشابهة، ویصحُّ التي هي سبب المضارَ  األحرف أي: ،المسبب إلىالسبب إضافة 
 .)٤(][(لالسم) هةعة والمشابِ الكلمة المضارِ  بأحرف واألصل ،الراء فیكون صفة لمحذوف

حدهما: أ ،تقدیره لوجهین هذا المضاف ال یصحُّ  الخ):...(حروف: األزهريقول  }:یجمعها{     
 فاعل ة،مرفوع )كقولُ (هي قول المصنف:  التي هذه الكلمة نَّ أل ؛ر لفظ المصنفغیّ ه یُ نَّ أ
    حدُ ه یتَّ نَّ أثانیهما:  ،وهم ال یجیزون نحو هذا ؛ر هذا المضاف صار مجروراً دِّ ، فان قُ )یجمعها(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حذف اآلخر إن كان معتال  كان صحيح اآلخر حنو: اضرب، وعلى  وعند سيبويه األمر مبين على السكون إن 
حنو: اخَش و اغُز و ارِم، و على حذف النون إن كان مسندا لضمري تثنية حنو: اضربا، أو ضمري مجع حنو: 

كان في أوله إحدى والمضارع ما  {اضربوا، أو ضمري املؤنثة املخاطبة حنو: اضريب، وهذا هو املذهب املنصور 
مبعىن أدركت، وحروف أنيت  }قولك: أَنـَْيتُ {حروف  }يجمعها{ ،املسماة بأحرف املضارعة }األربعالزوائد 

       اهلمزة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس١(
حدى واألربع، وقد صرح جمع زائدة ال زائد بدلیل إ(( /ظ٦١:الشنوانیة، اللوحةالدرة تعلیق في  ) قال الشنواني٢(

ما یجب إذا كان الممیز المرادي بأن الحروف تذكَّر وتؤنَّث، هذا واعلم أن زیادة التاء للمذكر وتركها للمؤنث إنَّ 
اسم العدد إجراء هذه القاعدة مذكورًا بعد اسم العدد، وأما إذا ُحذف أو ُقّدم وُجعل اسم العدد صفة له فیجوز في 

 ــرحمه اهللا ـ ــویجوز تركها، كما في غیرها، فتقول: مسائل تسع ورجال تسعة، وبالعكس، كذا نقله اإلمام النووي ـ
 .٤٣: حاشیة أبي النجا على شرح األزهري:و=  ،))ها عزیزةعن النحاة فاحفظها فإنَّ 

 .) في (ب، ج): فأصله٣(
 .السیاق من (ب، ج) ) [(...)] زیادة لتوضیح٤(
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نیت هو مجموع أو  ،نیتأالحروف هي مجموع  نَّ أل ؛ع بالفتحع بالكسر والمجتمَ لفظ المجتمِ 
بتقدیم  نیتُ أب ـــ كما في غالب النسخ ـــ ر المصنف، وعبَّ )١(قال هذا الثاني الفیشي ،الحروف

 )٣(ة)سبت( أوالد ملوكبعض  أنَّ  )٢([(من)] ا ما ذكره الراعيملمناسبة، وبیانهللحسن اللفظ و  ؛الهمزة
 لقي علیهیعلمه ویُ  أنشارح الجمل  )٤(ق الغافقياسحإ أبيطلب من الشیخ  ــلإلسالم ـاهللا  أعادهاـــ 

لقوله:  جرومیة حتى وصلالذي هو كاآل )٥("الجمل"معه  أعلى الصبیان الصغار، فقر  ما یلقي
تقدم الهمزة  أنفقال له التلمیذ: یا سیدي ینبغي  ،بتقدیم النون على الهمزة ،)٦(یتأن :یجمعها قولك

 :معناه ىوأنَّ  ،دَ عُ بَ  :معناه فنأىحسن اللفظ  أماعلى النون لما في ذلك من حسن اللفظ والمناسبة، 
ضعف ما  األحرفلكل واحد من هذه  )٧("یكونف"المناسبة  وأما، والتفاؤل بالقرب حسن، بَ رُ قَ 

م معظَّ لل أو ،للمتكلم ومعه غیره :للمتكلم وحده، والنون لمعنیین :لمعنى واحد  الهمزة نَّ إف ،قبله
للمذكرین و  ،نحو: زید یقوم ،للمفرد المذكر الغائب :معان ألربعةوالیاء  ،نفسه، فهو ضعف الهمزة

ولجماعة  نحو: الزیدون یقومون،  ،نحو: الزیدان یقومان، ولجماعة الذكور الغائبین ،الغائبین
التاء فهي ضعف الیاء لثمان  وأماالهندات یقمن، فهي ضعف النون،  :نحو ،النسوة الغائبات

للمذكرین و نحو: تقومین یا هند،  ،نحو: تقوم یا زید، وللواحدة المخاطبة ،للواحد المخاطب :معان
تقومان یا هندان، ولجماعة  :نحو ،لمخاطبتینلو  ]: ظ٣٦[ نحو: تقومان یا زیدان، ،المخاطبین

 هندات،نحو: تقمن یا  ،المخاطبات اإلناثنحو: تقومون یا زیدون، ولجماعة  ،المخاطبین الذكور
  هذا من فلما سمع الشیخ تقومان، ننحو: الهندا ،ینتنحو: هند تقوم، وللغائب ،)٨("المؤنثة"وللمفردة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧) =: حاشیة الفیشي على شرح قطر الندى:١(
 .من (ب، ج)[(...)] زیادة لتوضیح السیاق ) ٢(
لبر غیر طریق واحدة. =: ) مدینة مغربیة احتلها اإلسبان، ویحیط بها البحر شرقًا وغربًا، ولیس لها إلى ا٣(

   .٣/١٨٢:، ومعجم البلدان٢/٧٧٩ألبي عبید البكري: المسالك والممالك ـــ
وُحمل  لقراء بسبتة،افقي، شیخ النحاة وا) إبراهیم بن أحمد بن عیسى بن یعقوب، ویكنى بأبي إسحاق الغ٤(

صغیرًا إلى سبتة، أخذ العلم عن شیوخها وتقدم في العربیة وساد أهل المغرب فیها، له مصنفات منها شرح كتاب 
، ٤٩ـــ١/٤٨أعیان العصر وأعوان النصرــــ للصفدي: = ترجمته في: ،)ه ٧١٠(جمل الزجاجي وغیره، مات سنة 

 .١/٢٩واألعالم: ،١/٤٠٥الوعاة:وبغیة  ،٥/٢٠٥والوافي بالوفیات:
  .) في (ب، ج): <كتاب> الجمل٥(
والفعل المضارع الذي في أوله أحد حروف (نأیت) فالهمزة الدالة على (( في هذه المسألة الغافقيونص كالم  )٦(

اء الدالة على المتكلم وحده، والنون الدالة على المتكلم ومعه غیره أو المعظم نفسه، والیاء الدالة على الغائب، والت
=: الجمل و ،٩، في رسالة ماجستیر:الحربي الزجاجي للغافقي، حققها: حمود جملشرح  ،))الخطاب والتأنیث

 .٢/٢٧١:في شرح الفریدة ، والمطالع السعیدة٧للزجاجي:
 .) في (ب، ج): <فهي أن> یكون٧(
 .) في (ب، ج): المؤنثة <الغائبة>٨(
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 ،معه فلم یعد للقراءة  ،هشغلُ ه بل غیره هو الذي یُ غیرَ  لَ شغِ یُ  أنالتلمیذ قال له: مثلك ال ینبغي 
 ؛تعریف المضارع بهذه الزوائد ا یقال ال یصحُّ هذا جواب عمَّ  لخ):إ...تكون أن(بشرط وقوله: 

 أولن الذي یختص بالمضارع منها هي الزوائد في أ: بفأجاب ،الماضي أولقد تكون  ألنَّها
فال تدل  مَ وتعلَّ  نأَ ویر  ونرجَس  أكرمَ زوائد  وأماغیبة،  أو ،خطاب أو ،الكلمة التي لها معنى من تكلم

 أو )١(نَُّمنَّ  َوُنِریُد َأنْ  حقیقة كقوله تعالى: اإمَّ التعظیم  م نفسه):عظَّ (المُ على ذلك، وقوله: 
): یقال: ...الخبخالف نون نرجسوقوله: ( ،حد معهأك لولیس هنا ،نفعلُ  :شخص قولك دعاءً ا

): الخَأ...بخالف یاء یرنوقوله: ( ،)٣(معلوم )٢("رانوّ "وهو  ،جعلت فیه النرجس إذاالدواء  نرجستُ 
وقوله:  ،وهي الحناء المعلومة ،خضبته بالیرنأ إذا ،الشیبَ  یقال: یرنأتُ  ،الفعل آخربهمزة مفتوحة 

إلى به  أشار: )٥(")محالً  أو(وقوله: " ،)٤(تاء المطاوعة :یقال لهذه التاء )الخ...مَ لَّ عَ بخالف تاء تَ (
 : )٧(األلفیةبقوله في  اإلشارةلیه إ التاء، قد یحذف و  )٦(اً خصوص" ، لكنالمضارعة حرف أنَّ 

 رْ ـاْلِعبَ  َكَتَبیَّنُ  اــتَ  ىـَعلَ  هِ ـــِفی             ُیْقَتَصرْ  َقدْ  اْبُتِدي ِبَتاَءْینِ  َوَما              
 .)٨(وهو كثیر ،فحذفت تاء المضارعة على قولٍ  ،ن العبرتتبیَّ  األصل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحده حنو: أقوم، خبالف مهزة َأْكَرَم، والنون بشرط أن تكون للمتكلم ومعه غريه أو بشرط أن تكون للمتكلم 

ئب حنو: يقوم، خبالف ياء املعظم نفسه حنو: نقوم، خبالف نون نـَْرَجَس، والياء املثناة حتت بشرط أن تكون للغا
 ، والتاء املثناة فوق بشرط أن تصلح للمخاطب حنو: تقوم، خبالف تاء تـََعلََّم، فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم يـَْرنَأَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اَألْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة ﴿ ، واآلیة بتمامها:٥، اآلیة:القصص ) سورة١(

 .﴾َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثینَ 
 .) في (ب، ج): "نور"٢(
 .١/٨٥الصحاح:) =: ٣(
المطاوعة: هي حصول األثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو: كسرُت اإلناء فتكسََّر، فیكون الفعل: (() ٤(

ع، بفتح الواو، یقال لفعل یدل علیه: مطاوَ  تكسََّر مطاوعًا، أي: موافقًا لفاعل الفعل المتعدي، وهو كسرُت، لكنه
 .٣٩٠:یة في شرح الدرة األلفیةالصفوة الصف ، و=:٢١٨التعریفات: ))تسمیة للشيء باسم متعلقه

هذا الموضع، إذ لیس  من الناسخ في اً سهو  ) المحصور بین قوسین وقعوقوله: أو محالً ( :في (آ، ب، ج) )٥(
یستقیم  ذكر هذا القول في موضعه المناسب بعد قلیل، وبدونههذا محله، وال صلة له بما قبله وبما بعده، وسیُ 

 .أو محًال)(قوله: له: (بخالف تاء تعلم..) وال یخص المعنى؛ ألن التمثیل ببیت األلفیة یخص قو 
  .) في (ب، ج): "خصوص"٦(
 .٦٦باب االدغام:) ٧(
 ،وتبین وتنزل تعلم :ونحوها وتتبین ،وتتنزل ،تتعلم :في یقال(( ،٤/٢٥٢:قال ابن عقیل في شرح األلفیة )٨(

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتَنزَّلُ ﴿ : تعالى قوله ومنه ،جداً  كثیر وهو األخرى وٕابقاء التاءین إحدى بحذف و=: ، ))﴾ِفیَها َوالرُّ
 .٤/٤٢٨، وضیاء السالك إلى أوضح المقاصد:٤/١٦٠، وشرح األشموني:٣/١٦٤٧توضیح المقاصد والمسالك:
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ن لحقت إالتوكید، ف يمباشرة نونمن و  اإلناثمن نون  يالعار  أي:): ینالنون د من المجرَّ وقوله: (
ني على باشرته، نون التوكید بُ  ٕان، و )١(َیَتَربَّْصنَ نحو:  ،بني على السكون اإلناث المضارع نون

 : )٣(بقوله األلفیةفي  أشارلى هذا إ و  ،)٢(َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكوناً : الفتح نحو

  َعِرَیا ِإنْ  ُمَضاِرًعا َوَأْعَرُبوا..........................                            
  ُفِتنْ  نْ ـمَ  َكَیُرْعنَ  إَناثٍ  ُنونِ               َوِمنْ  ُمَباِشرٍ  َتْوِكیدٍ  ُنونِ  ِمنْ              
ملفوظ  اإمَّ ، والفاصل إعرابهبقي الفعل على  ،ا وبین الفعل فاصلمن فصل بینهأب ،فان لم تباشره

 ، وتارة)ال تتبعانِّ (و  :الفاصل هو واو الجمع وهو ملفوظ به، ومنه نَّ إ، ف)نَّ لتبلوُ ( في مبه كما تقدَّ 
بنون التوكید  ُأكِّدتقومون مرفوع بثبوت النون، ثم  أصله ،یا زیدون نَّ نحو: هل تقومُ  یكون مقدراً 

ك فالتقى ساكنان فحذفنا الواو لذل األمثال،حذفنا نون الرفع لتوالي  أمثال،الشدیدة فالتقى ثالثة 
ولم  هنا حذفوا واو الجمع ن قلت: لمَ إف، رمقدَّ  ،هو الواوو  ،الفاصلفوالضمة قبلها دالة علیها، 

 ،والضم یدل على الواو المحذوفة ،ما قبل الواو هنا مضموم نَّ ؟ قلت: ألنَّ تحذف في لتبلوُ 
): ما ذكره من لخا...بالتجرد( وقوله: ،ما یدل علیها فلیس ثمَّ  )٤("في الحالة الراهنة مفتوح وهنالك"

 :)٦(األلفیةفي  بقوله إلیهالمشار  )٥(/وهو التجرد/فع للمضارع معنوي االر  أنَّ 
 َكَتْسَعدُ  َوَجاِزمٍ  َناِصبٍ  ِمنْ                 ُیَجرَّدُ  إَذا ُمَضاِرعاً  ِاْرَفعْ                
 ونسب  ،رافع المضارع وقوعه موقع االسم إنَّ وقیل:  ]: و٣٧[، )٧(الحق ووه ،هو قول الفراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لة الزوائد يف أوله على املعاين املذكورة، وأكرم ونرجس ويرنأ وتعلم أفعال ماضية لعدم داللة أفعال مضارعة لدال

 }مرفوع أبداً { ،أي املضارع اجملرد من النونني ومن الناصب واجلازم }وهو{الزوائد يف أوهلا على املعاين املذكورة 
  بالتجرد من الناصب واجلازم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .﴾ِبَأنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُرَوءٍ َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ﴿، ومنها: ٢٢٨سورة البقرة، اآلیة:) ١(
اِغِرینَ ﴿، ومنها: ٣٢) سورة یوسف، اآلیة:٢(  .﴾َوَلِئن لَّْم َیْفَعْل َما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكونًا مَِّن الصَّ
 ُبِنَیا َوُمِضيٍّ  َأْمرٍ  َوِفْعلُ             ، وصدر البیت األول:٤باب المعرب والمبني:) ٣(
 .وهنالك في الحالة الراهنة مفتوح) في (ب، ج): ٤(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٥(
 .٤٦باب إعراب الفعل:) ٦(
ه إما وقوع ، وهو:رافع الفعل معنىً  علم أنَّ وینبغي أن یُ (( ٣/١٥١٩قال ابن مالك في شرح الكافیة الشافیة: )٧(

وبه أقول؛ لسالمته ، وهو قول حذاق الكوفیین ،الجازم والناصبوٕاما تجرده من ، موقع االسم، وهو قول البصریین
)، الذي یفعلُ  رأیتُ (و )مالك ال تفعلُ (و )أفعلُ  جعلتُ (و )هال تفعل(من النقض بخالف األول فإنه ینتقض بنحو: 

 ،٢/٤٤٨و=: اإلنصاف في مسائل الخالف: ،))فیها فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن االسم ال یقع
 .١/١٥٨، وشرح شذور الذهب للجوجري:١٢٧، وائتالف النصرة:٢٥وأسرار العربیة:
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  فهذه  ،)٣(: رافعه مشابهته لالسم، وقال الكسائي: رافعه حرف المضارعة)٢(، وقال ثعلب)١(لسیبویه
 من الناصب المهمل  احترازاً  ،زاد هذا مع قوله بعد: فیجزمه(فینصبه):  وقوله: أربعة، أقوال

، فالناصب )٥(برفع یتمُّ  قرأفي قراءة من  )٤(الرََّضاَعةَ  ُیِتمَّ  ِلَمْن َأَراَد َأنْ  في قوله تعالى: )نْ ـ(أك
 : )٦(هفي قول )لمـ(من الجازم المهمل ك اً ز افوجوده كال وجود، واحتر  ،مهمل (أْن)وهو 

  ِبالَجارِ  ُیوُفونَ  َلمْ ..........        ........................                    
من  مأخوذ فلذا بقي المضارع على رفعه بثبوت النون، وهذا التقیید ؛فالجازم في اللفظ كالعدم

فاعل من جزم، والوصف حقیقة  اسمُ  ):جازم(فاعل من نصب، و اسمُ  ):ناصب( نَّ أل ؛المصنف
 ذلك المعنى. بفي التلبس 

 ،من عشرة أكثر النواصب أنَّ لیس المراد هنا):  )٧([(ذكر)] (على ما: األزهريقول  :}عشرة{    
 أنَّها المصنف تبع الكوفیین في أنَّ والمصنف اقتصر في هذه المقدمة على عشرة، بل المراد 

    )،وخالفاً  وفاقاً ( :)٨(األزهريولذا قال  ؛ال غیر أربعةالبصریون فیقولون النواصب  اوأمَّ عشرة، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو { ،فينصبه }عليه ناصبحتى يدخل {بالتجرد من الناصب واجلازم، ويستمر على رفعه  }مرفوع أبداً { 

على  }عشرة{للمضارع وفاقًا وخالفًا  }فالنواصب{فيجزمه، ولكٍل من النواصب واجلوازم عدد حيصره  }جازم
     ،ما ذكر هنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٢١:والتذییل والتكمیل ،٢٥وأسرار العربیة: ،٢/٤٤٨:) =: اإلنصاف١(
هو أبو العباس، أحمد بن یحیى، المعروف بثعلب، إمام الكوفیین في النحو واللغة، كان روایة للشعر، محدثًا  )٢(

، ١٧٥ـــ١٧٤ألدباء:ترجمته في: نزهة األلباء في طبقات ا = ،)ه٢٩١(مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة، توفي سنة 
، و= رأیه في: توضیح المقاصد ١/٢٧٦واألعالم:، ٨/١٥٧، والوافي بالوفیات:١/١٠٢ن:ووفیات األعیا

 .٣/٤٥وحاشیة الصبان: ،٣/١٧٨، وشرح األشموني:٣/١٢٢٨والمسالك:
   .٢/٣٥٦، والتصریح :٣/١٢٢٨، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢/٤٤٨اإلنصاف في مسائل الخالف: ) =:٣(
 .٢٣٣) سورة البقرة، اآلیة:٤(
، ومعجم القراءات ـــ ٢/٤٤٩البحر المحیط:تفسیر =:  روایة، ابن عباس فيو  ،وابن محیصن ،مجاهدوهو  )٥(

  . ١/١٧٧وأحمد مختار عمر: ،ومعجم القراءات القرآنیة ـــ عبد العال سالم مكرم، ١/٣٢١طیب:عبد اللطیف الخ
 قائل، والبیت بتمامه:لبسیط، مجهول ال) من ا٦(

َلْیَفاءِ  َیْومَ                مهَ َوُأْسَرتُ  ُنْعمٍ  ِمنْ  َفَواِرُس  َلْوالَ   ِبالَجارِ  ُیوُفونَ  َلمْ  الصُّ
، ومغني ٢٧٧، والجنى الداني:٢/٨٥٠الملحة:، واللمحة في شرح ٣/١٥٧٤وهو من شواهد: شرح الكافیة الشافیة:

 .٣٦٥اللبیب:
 .متن األزهري فيكذا هي (ب، ج) و  ) [(...)] زیادة واجبة من٧(
 .) في (ب، ج): قال األزهري <قبُل>٨(
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فیها  أیضاً والثالثة  ،فقط (أْن) :وهو، : بل المتفق علیه واحدالخ)...أربعةٌ فق علیها تَّ المُ و (وقوله: 
 ،)١(ف فیهاعتبر الخالناصبة بنفسها لم یُ ال أنَّهاا كان الراجح في هذه الثالثة خالف، لكن لمَّ 

مباشرة نون  أو ،به اإلناثتصال نون ال كان المضارع مبنیاً  إذاوذلك فیما  ):محالً  أو(وقوله: 
وقال:  )٢(، واعترض هذه النسخة الفیشي)الماضي محالً (و  :، وفي بعض النسخكما مرَّ  له التوكید

(وهي وقوله:  ،)٣(یأتي، ویمكن الجواب بما وال محالً  في الماضي ال لفظاً  ال إعرابه نَّ ألصواب ا
لكل حرف  تهحقیق موصول حرفي): والموصوالت  ،السبك آلة ، والحرف)٤(بمصدر ما بعده  ُأوِّ

 : )٥(عها من قالمَ الحرفیة ستة جَ 

 اوْ كَ حَ  فٌ لْ في الذي خُ و  ،وما يْ وكَ   ولو  أنْ  نَّ أ يُّ فِ رْ نا الحَ موصولُ 
 )٦(لكن لما كانتالمنسبك هو ما بعدها،  نَّ أل ؛فیه مسامحةٌ  لخ):إ...سبك مع منصوبهات(وقوله: 

 كمثال )نَّ وال ظَ  ،مَ لِ عَ ( وقعت بعد غیر إذاین كونها مصدریة یومحل تع ،لسبك صح ذلكآلة ل
 مخففة من المشددة، فتنصب االسم وترفع الخبر كقوله أنَّهان تعیَّ  )مَ لِ عَ (، فان وقعت بعد األزهري
 ،)٨(الشأنواسمها ضمیر  ،مخففة من الثقیلة نْ أف )٧(َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضىتعالى: 
 : )٩(األلفیةوفي  ،خبرهاوالجملة 
 َأنْ  َبْعدِ  ِمنْ  ُجْمَلةً  اْجَعلْ  َواْلَخَبرَ               اْسَتَكنْ  َفاْسُمَها َأنَّ  ُتَخفَّفْ  َوإِنْ         

 ،)١٠(َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنةٌ  كقوله تعالى: ،جاز فیها وجهان وقعت بعد ما یفید الظنَّ  نْ إ و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الساكنة النون، تنصب املضارع املعرب لفظًا أو حمًال، وهي املفتوحة اهلمزة  }وهي َأنْ {أربعة واملتفق عليها 
 فلذلك تسمى مصدرية، مثال ذلك: عجبت من أن تضرب،  ؛وصول حريف تسبك مع منصوهبا مبصدرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي أقواها،  وأنْ )، ٕاذنو وكي،  ،ولن ،أنْ (وأما عمل النصب فیه فبـ(( ٣/١٥٢٠قال ابن مالك في شرح الكافیة: )١(

 .٢/٢٨١همع الهوامع:، و ٥٨: شرح قطر الندى:و= .))ومقدرة ولذلك تنصب ظاهرةً 
 لم نعثر على هذه الحاشیة مع طول البحث والتفتیش. ) ٢(
 من هذه االطروحة. ١٣٤: ص:) =٣(
 . ٤٧٩) =: الحدود في علم النحو:٤(
 .قائله في المتوافر بین أیدینا من مصادرعلى من الرجز، ولم نعثر ) ٥(
 .) في (ب، ج): لّما كانت <هي>٦(
 .٢٠) سورة المزمل، اآلیة:٧(
هو : (رًا ُیسَمى ضمیر الشَّْأِن، نحوَغاِئٌب، فإْن كان ُمذكَّ  إذا َوَقَع قْبَل الُجملِة َضمیرٌ  :الشَّأن والِقصَّةضمیُر (( )٨(

ة نحو، وٕاْن كان ُمَؤن�ث﴾أحدٌ  ُقْل هو اهللاُ ﴿: ونحو )زیٌد ُمْنَطِلقٌ     ﴾فإنَّها ال َتْعَمى األْبَصار﴿ :ًا ُیَسمَّى ضمیَر الِقصَّ
 ٢٠٧القواعد العربیة ـــ عبد الغني الدقر:معجم  ))من َشْأٍن أو ِقَصةویعوُد ضمیُر الشَّأِن والقصة إلى ما في الذِّهن 

 .١٥باب إنَّ وأخواتها:) ٩(
 .٧١) سورة المائدة، اآلیة:١٠(
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 : )٢(األلفیةوفي  ،)١(األولىوهو  ،ناصبة أنَّهامخففة، وبالنصب على  (أْن) أنَّ على  قرئ بالرفع

 َظنِ  َبْعدِ  ِمنْ  َواّلِتي ِعْلمٍ  َبْعدَ  ال ...................           ............         
حْ  َوالرَّْفعَ  ِبَها َفاْنِصبْ           ِردْ ـــُمطَّ  وَ ــــَفهْ  أنَّ  نْ ـمِ  َتْخِفیَفَها            َواْعَتِقدْ  َصحِّ

 ،لعملها النصب ؛یت حرف نصبمِّ سُ  (حرف نصب):وقوله:  ،زائدةو رة تكون مفسَّ  ]ظ: ٣٧[ وقد
المضارع قبل دخولها كان یحتمل  نَّ أل ؛ما بعدها بمصدر، وحرف استقبال لتأویل ؛وحرف مصدر

 نته لالستقبال. عیَّ  )أنْ (الحال واالستقبال، فلما دخلت علیه 
وقال الكسائي:  ،)٤(نوناً  ألفهاهي (ال) النافیة قلبت  :وقال الفراء ،)٣(بسیطةهي  :}لن{    

(لنفي  :األزهريقول  ،)٦(تقاء الساكنینلال األلفثم  ،فحذفت الهمزة تخفیفاً  أْن)ال (من:  )٥("بةمركَّ "
 ،یكون له غایة والنفي بها تارةً  ،الحدث في الزمان المستقبل  لنفي وقوع أي: لخ)إ...المستقبل

لى إ و ، )٧(َیْخُلُقوا ُذَباباً  َلنْ  تعالى:یكون ال غایة له كقوله أو  األزهري، بها لالتي مثَّ  كاآلیة
 : )٨(بقوله األلفیةفي  أشار اآلتیة، )وكي ،ولن ،نْ ـ(أالنصب ب

 ..........................                 ِبَأنْ  َكَذا َوَكيْ  اْنِصْبهُ  َوِبَلنْ           
 :، وقیل)٩(عند الجمهور األصحُّ هو  كونها حرفاً  لخ):إ...(وهي حرف: األزهري: قول {وٕاذن}    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستقبال، وتضرب: فعل مضارع منصوب بأن  مصدرو  نصب حرف فـأْن: ضربك،والتقدير: عجبت من 

وهي حرف لنفي املستقبل حنو: لن نربح، فلن: حرف نفي  }لن{الثاين  }و{وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
 وهي حرف  }إذن{الثالث  }و{ونصب، ونربح: فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السبعة في الباقون: أّال تكوَن بالنصب، =:  هاأبو عمرو وحمزة والكسائي: أّال تكوُن بالرفع، وقرأ ها) قرأ١(

والكنز في القراءات  ،٢٣٣:حجة القراءات ـــ ألبي زرعةو  ،١٣٣، والحجة في القراءات السبع:٢٤٧القراءات:
 .٢/٣٢٤، ومعجم القراءات:٤/٣٢٧البحر المحیط:تفسیر ، و ١/٧٢اسطي:العشر ـــ ألبي محمد الو 

 ِبَأنْ  َكَذا َوَكيْ  اْنِصْبهُ  َوِبَلنْ     ، وصدر البیت األول: ٤٦باب إعراب الفعل:) ٢(
، واألصول في ٢/٨والمقتضب: ،٣/٥=: الكتاب:. (لن) بسیطة ال مركبة ذهب سیبویه والجمهور إلى أنَّ ) ٣(

 .٥٨، وشرح قطر الندى:٢٧١، والجنى الداني:٢/١٤٧النحو:
، ٢٧٢، والجنى الداني:٤٠٧:ولم نعثر علیه في كتابه معاني القرآن =: المفصَّل ،نسب هذا الرأي إلى الفراء )٤(
 .٢/٥١٨، وشرح شذور الذهب للجوجري:٤/١٥٠، وأوضح المسالك:٣/١٢٢٩توضیح المقاصد والمسالك:و 
 .) <هي> مركبة٥(
وسر  ،٧٤ومعاني القرآن ـــ للكسائي: ،٣/٥، والكتاب:٨/٣٥٠العین:كتاب ) هذا مذهب الخلیل والكسائي. =: ٦(

 .٣٧٤، ومغني اللبیب:١/٧٠، واللمحة في شرح الملحة:١/٣٥٠صناعة اإلعراب:
 .﴾ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلن َیْخُلُقوا ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ ﴿ ، ومنها:٧٣) سورة الحج، اآلیة:٧(
 .هذه الصفحة ) من٢الشاهد وعجزه في الهامش رقم ( مرَّ ) ٨(
 .٣٦١الجنى الداني:و  ،٦:وحروف المعاني، ٢/٦:المقتضب ) =:٩(
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ض منها وِّ جملة جئتني وعُ  تذف، ثم حُ أكرمكجئتني  إذا: واألصلنها تنوین عوض، یوتنو  ،اسم
 ، )١(بسیطة أنَّهامضمرة بعدها، والصحیح  أنْ ، فالناصب وحینئذ في یومئذ التنوین نظیر ما مرَّ 

والجمهور  ،)٢(الذال، ثم حذفت الهمزة تخفیفاً  إلىنقلت حركة الهمزة  أْن)(إذ مركبة من  هاإنَّ  :وقیل
 (أنبمنزلة  ألنَّها باأللف؛ (إذن)كوي ید من یكتب أ أن، وقال بعض: اشتهي )٣(لفباألیكتبونها 

معنى ): ...الخجوابوقوله: ( ،)٥(أهملت إن وباأللف ،تعملإن كتب بالنون تُ  :وقیل، )٤(ولن)
ر، وال تقع في كالم مقدَّ أو قبلها ملفوظ به  كالم) ٦(]عن[ ب بهااجه یُ نَّ أ :كونها حرف جواب

وعطف الجزاء على  ،فالجملة بتمامها للجواب وٕاالَّ وتسمیتها وحدها للجواب مجاز،  مستأنف،
الشروط في  هذه لخ):إ...(وشرط النصبقوله: و  ،)٧(ه غیر واحدوردَّ  ،الجواب من عطف المرادف

بعضها  أوفقدت كلها  نْ إ ها وجب نصبه وال یجوز رفعه، و ن وجدت كلُّ إف وجوب نصب المضارع،
 إهمالها أجازولیست الشروط في الصحة فقط، نعم بعض العرب  ،وجب الرفع وال یجوز نصبه

 تأخَّرت نْ إف (في صدر الجواب):وقوله:  ،))قیاسوهو ال(( ،)٨(قال في التصریح ،مع توفر الشروط
(والفعل قوله: و  ،فیهما ورفع المضارع ألغیت ،أكرمك أنا إذن :توسطت نحو أو، إذن أكرمكنحو: 

 ،)٩("یعني ، "اآلنتصدقُ  إذنتعمل كقولك لمن یحدثك:  فإنَّها ال ): فلو كان حاالً بعدها مستقبل
فلو فصل بغیر ما یجوز الفصل به تعین رفع المضارع نحو:  (متصل بها):وقوله:  ،فیجب الرفع

 النصب مع توفر الشروط  إذنلى عمل إ و  الخ):...(وال یضر فصلهوقوله:  ،كزید یكرمُ  إذن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرف جواب وجزاء ونصب، وأكرمك: ملن قال: أريد أن أزورك، فإذن:  أكرَمك، جواباً جواب وجزاء حنو: إذن 
فعل مضارع منصوب بإذن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على امليم، والكاف:  مفعول به يف حمل نصب، 

  ستقبل متصل هبا وال يضر فصله منها بالقسم. وشرط النصب بإذن أن تكون يف صدر اجلواب والفعل بعدها م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠، ومغني اللبیب:١٢٧، واللمع في العربیة:١٩٠:ــــ البن الوراق علل النحو ) =:١(
 .٢٩٣، وهمع الهوامع:٤٦٤=: الحدود في علم النحو:  الرأي للخلیل بن أحمد الفراهیدي، ) ینسب هذا٢(
، ٣/٥٠١همع الهوامع:، و ٤/٧، وشرح االشموني:٣/١٤٧٢، وتوضیح المقاصد:٣٦٦) =: الجنى الداني:٣(

 .٤٣٧ألحمد بن محمد القرشي: ومسائل (إذن) ـــ
 ) نسبت المصادر المتقدمة نفسها هذا القول للمبرد.٤(
 المتقدمة نفسها هذا القول للفراء، وهو غیر موجود في كتابه معاني القرآن. نسبت المصادر) ٥(
 .) زیادة واجبة للسیاق٦(
 .٤٦، وحاشیة أبي النجا:٢/٣٦٧:والتصریح ،٣٠مغني اللبیب:و  ،٤/٤٢ضي على الكافیة:شرح الر ) =: ٧(
)٢/٣٧٠) ٨. 
 .) في (ب، ج): یعني اآلن٩(
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 : )١(بقوله األلفیةفي  أشاربالقسم وجواز الفصل  ة،الثالث
 ُموَصالَ  َبْعدُ  َواْلِفْعلُ  ُصدََّرتْ  ِإنْ                  الَ ــــْقبَ ــاْلُمْستَ  ِإَذنِ ِـ بِ  واـــَوَنَصبُ          
 .............................  ..........                 الَیِمینُ  َقْبَلهُ  َأوْ          

 وأجازهم، سَ الفصل بال النافیة كالقَ  إنَّ  :)٣(غنيفي المو  ،)٢(لتوكیدلزائد  ألنه ؛واغتفر الفصل بالقسم
  .)٤(بعضهم بهما معاً 

 إنْ "ه نَّ أمن التعلیلیة، وحاصل كالمه فیهما  احترازاً  (المصدریة):: األزهريقول  :}وكي{    
 نَّ أل ؛ن كونها مصدریة ناصبة بنفسها، وال یجوز كونها تعلیلیةتعیَّ  ،الم التعلیل قبلها لفظاً  )٥("وجد

لم  نْ إ على مثله، و  ]و: ٣٨[ وحرف الجر ال یدخل، )٦(](والالم حرف جر)[جر،  التعلیلیة حرف
رة مقدَّ  )(أنْ فهي تعلیلیة، والناصب  وٕاالَّ رت قبلها فهي مصدریة، دِّ قُ  نْ إظ، ففالالم في الل وجدت

 .)٧(انظره في المطوالت آخروفیه تفصیل  ،بعدها
  ، )٨(النسخ، وهو مذهب البصریین، وهو الصوابهكذا في غالب  :(بأْن مضمرة وجوبًا)وقوله:    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليل لفظًا حنو: لكيال تأسوا أو تقديرًا حنو: كي ال  املصدرية: وهي الداخلة عليها الم }كي{الرابع  }و{

ـ إذ قدرت الالم قبلها استغناء عنها بنيتها، فالالم حرف تعليل وجر، وكي حرف ـيف غري القرآن  ـتأسوا ـ
وعالمة نصبه حذف النون، فإْن مل  ،مصدري ونصب، وال حرف نفي، وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي

ليل ال لفظًا وال تقديراً، فكي تعليلية، واملضارع بعدها منصوب بأْن مضمرة وجوباً، تتقدم على كي الم التع
 املختلف فيها ستة، واألصح أن الناصب بعدها أن مضمرة.  والنواصب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، والبیت الثاني بأكمله: ٤٦باب إعراب الفعل:) ١(

 َوَقَعا َعْطفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  ِإَذنْ  ِإَذا          َواْرَفَعا َواْنِصبْ  الَیِمینُ  َقْبَلهُ  َأوْ                       
 .٣/١٥٣٦) =: شرح الكافیة الشافیة:٢(
)٣١)٣. 
 .٢/٣٩المطالع السعیدة:، و ٢/٣٧٤وامع:اله =: همع) ٤(
 .وجدتإْن ) في (ب، ج): ٥(
 .ج)زیادة واجبة من (ب، [(...)] ) ٦(
في االستفهام،  )كیمه(، وذلك أنهم یقولون: )حتى(بمنزلة  )كي(بعض العرب یجعل ((ذهب سیبویه إلى أن  )٧(

 ٩ـــــ٢/٨قال المبرد في المقتضب:، و ٣/٦الكتاب: ،))وحتى متى، ولمه ،حتى مه :فیعملونها في األسماء كما قالوا
م َفَقالَ  :َوأما كي َفِفیَها َقوَالنِ (( َكَما َكاَن َذِلك ِفي  ،َفِهَي ِعْنده َواْلِفْعل مصدر ،لَكي تقوم َیا َفتى :أما من َأدخل الالَّ
م َفَقالَ  )َأنْ ( ِألَنََّها من عوامل  ؛ِعْنده بْعدَها مضمرة )َأنْ فـ( ،لمه :َكَما َتقول ،كیمه :َوأما من لم یْدخل َعَلْیَها الالَّ

 .١٥٠، وائتالف النصرة:٢/٤٦٥:نصاف، واإل٢/١٤٧و=: األصول في النحو: ،))اْألَْسَماء كالالم
، ١٤٢، ومغني اللبیب:٣٧٣، وشرح شذور الذهب البن هشام:٢/٤٧٣) =: اإلنصاف في مسائل الخالف:٨(

 .١/٦٣٢، والتصریح:٢/٦٠شموني:األ ، وشرح٢/٥٥٥، وشرح شذور الذهب للجوجري:١٥١وائتالف النصرة:

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱۲٦ 

 :)١(ي قولهفي الشعر ف وظهورها
 . اعَ دَ خْ رَّ وتَ غَ تَ  أنْ ا مَ یْ كَ  ......................                              

 كما علمت.  ،وهي خالف الحقِّ  ،بدل وجوباً  جوازاً  ، وفي بعض النسخضرورةٌ 
وجب  وٕاالَّ ، )الـ(لم یقترن الفعل بما  اإلضمار، اً محل جواز  ):(جوازاً : األزهريل و ق }والم كي{    

 واألصل: )٤(َیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب  ِلَئالَّ  :)٣(]و[)٢(ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاسِ : نحو قوله تعالى إظهار (أْن)
 )الـ(مع الفصل ب أنْ  إظهاروجوب  وٕالىالنون في الالم،  وأدغمت الهمزة یاءً  تبال) ثم قل نْ أل(

 :)٥(بقوله األلفیةفي  أشار ،دون فصل واإلضمار اإلظهاروجواز 
 ِدمْ ـــــعُ  وٕانْ  بةً ــناصِ  أنْ  ارُ ـإظه                 ِزمْ ـــــــــالتُ  رٍّ ــــــــــــجَ  والمِ  ال نَ ــــوَبیْ          

 ............  ................                 ُمْضَمرا أو ُمظِهراً  اْعِملْ  فَأنَ  ال         
ففرعون التقط  )٧(ِلَیُكوَن َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزناً  كقوله تعالى: ،)٦(قبةاالع المَ  ):كي المُ (ساوي تو 

 . صار عدواً  أن إلى أمرهل آف شفیقاً  لیكون له ولداً  ؛موسى
 الجحود أطلقالمصنف  أنَّ  إلىبهذا  أشار: الم النفي) أي:(: األزهريقول  :}والم الجحود{    

 كان عالماً  إذا إالَّ  قال له جاحداً فال یُ  ،لمخاص بنفي ما عُ  :لغةً حود فالجُ  وٕاالَّ على مطلق النفي، 
  أمسواء كان بعد العلم  )لم( أو )ماـ(، ومراده هنا الالم الواقعة بعد الكون المنفي ب)٨(بالشيء ونفاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ل حنو: جئتك ألزورك، فإنه يصحَّ التعليلية وأضيفت إىل كي أل�ا ختلفها يف إفادة التعلي }الم كي{هي  }و{

، حتذف الالم وتعوض عنها كي وتقول: جئتك كي أزورك، فأزورك منصوب  بأن مضمرة بعد الالم جوازاً 
أي الم النفي وهي الواقعة يف خرب كان املنفية مبا،  }الم الجحود{الثانية  }و{، هذه الالم الم التعليل وتسمى

بـَُهمْ  الّلهُ  َكانَ  َوَما(: أو يف خرب يكون املنفية بلم حنو   ، ]٣٣:األنفال) [لِيُـَعذِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :، والبیت بتمامه٧٩في دیوانه: الطویل، لجمیل بثینة ) من١(

 َتَغرَّ وَتْخَدَعا أنْ ا مَ یْ كَ  لسانك      أصبحَت مانحًا      لَّ الناسِ أكُ 
 .٢/٢٣١، والتصریح:٢٤٢، ومغني اللبیب:٣٧٣شرح شذور الذهب البن هشام:وهو من شواهد: 

ةٌ َوَحْیُث َما ﴿، ومنها: ١٥٠سورة البقرة، اآلیة:) ٢(  .﴾ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلْیُكْم ُحجَّ
 .زیادة یقتضیها السیاق ]...[) ٣(
 .﴾َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّن َفْضِل اللَّهِ  َیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ  ِلَئالَّ ﴿، ومنها: ٢٩حدید، اآلیة:) سورة ال٤(
 ُأْضِمَرا حتماً  كان نفيٍ  وبعدَ        ، وعجز البیت الثاني هو:٤٦إعراب الفعل:باب ) ٥(
، أو (الم المآل) وهي ناصبة لما تدخل علیه بإضمار (أن) (الم الصیرورة)بــ: الم العاقبة الكوفیون ) ویسمي٦(

  .٢٨٢، ومغني اللبیب:١٢١، والجنى الداني:٢٢:ومنازل الحروف، ١١٩=: الالمات:
 .﴾َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَیُكوَن َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزناً ﴿، وقبلها: ٨) سورة القصص، اآلیة:٧(
 .٣/١٠٦، ولسان العرب:٢/٤٥١، والصحاح:٣/٧٢العین:كتاب ) =: ٨(
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۱۲۷ 

 :)٢(بقول بعضهم اإلشارةلیه إ ، و )١(تسمیتها بالم النفي األولىولذا قال ابن النحاس: ال، 
 بانا ودِ ــحفللجُ  نْ كُ ـیَ  مْ ــل أو                 اا كانـــم هُ ــــبلَ ــق المٍ  وكلّ                

 اآلیةفي  ـــ واهللا اعلم ـــ والتقدیر محذوفٌ  ،ویكن الواقعة بعد (لم) )،وخبر كان الواقعة بعد (ما
نصب لى إ ، و )لغفرانهم لم یكن اهللا مریداً (، وفي الثانیة: )تعذیبهمل مریداً اهللا ما كان (: ولىاألُ 

 : )٣(بقوله األلفیةفي  أشار ،وجوباً  )أنْ (الكون المنفي وحذف عد المضارع ب
 ُأْضِمَرا تماً حَ  كانَ  يٍ فْ نَ  عدَ بَ وَ           ...............       .........             

ابتدائیة  أقسام: ـــیأتي كما  ـــحتى  نَّ د به ألقیَّ  الخ):...(الجارة: األزهريقول  :}وحتى{    
 إالَّ في هذا الباب فال تنصرف  أطلقت إذاحتى  أنَّ  إطالقه،والعذر للمصنف في  ،وعاطفة وجارة

 )٥("سبباً " )٤(/وما قبلها/قبلها، ا عمَّ  سبباً ن یكون ما بعدها مُ أب ):...الخلتعلیللأو (وقوله:  ،ةللجار 
، مستقبالً یكون المضارع بعدها  أنْ  موقعها، وال بدَّ  )كي(ة وقوع بعدها، وعالمة التعلیلیة صحَّ  فیما

، فیرجون: مرفوع بثبوت اآلنى ال یرجونه، یعني حتَّ  زیدٌ  َض رِ نحو: مَ  ،وجب الرفع فلو كان حاالً 
، فعلى قراءة )٧(بالنصب وبالرفع قرئ )٦(َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسولُ  قوله تعالى: وأماالنون، 
 ، وعلى قراءة الرفع یكون مؤوالً )٨(مستقبل بالنسبة "للزلزلة" منوا معهآفقول الرسول والذین  :النصب

   لى كون المضارعإ و  ]: ظ٣٨[ یقولون ذلك، والذین آمنوا معه )٩(بالحال، أي: حتى حالة الرسول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ويغفر: منصوبان بأن مضمرة بعد الم اجلحود وجوباً،، فيعذب ]١٣٧[النساء: ﴾َهلُمْ  لِيَـْغِفرَ  الّلهُ  َيُكنِ  ملْ ﴿

اجلارة  }حتى{الثالثة  }و{ومسيت هذه الالم الم اجلحود لكو�ا مسبوقة بالكون املنفي والنفي يسمى جحوداً.  
 املفيدة للغاية حنو: حىت يرجع إلينا موسى، أو للتعليل حنو: أسلم حىت تدخل اجلنة، فريجع وتدخل: منصوبان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألنَّ  حاس: والصواب تسمیتها بالم النفي؛قال ابن الن(( /و٦٩:الدرة الشنوانیة، اللوحةتعلیق في  ) قال الشنواني١(

 . ))تعرفه، ال مطلق اإلنكارالجحد في اللغة إنكار ما 
 .٣٠:الوسیمة، وهو من شواهد: التحفة هتلرجز، ولم نقف على نسب) البیت من ا٢(
 .١٢٦تخریج البیت في الهامش الخامس من الصفحة: رَّ ) م٣(
 على المتن. ) /.../ من استدراك الناسخ٤(
 .) في (ب، ج) سببٌ ٥(
 .٢١٤) سورة البقرة، اآلیة:٦(
: (یقوَل) وقرأها الباقون واألعرج: (یقوُل) بالرفع، ،وشیبة ،وابن محیصن ،) قرأها نافع والكسائي ومجاهد٧(

، ١/٢٨٩والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ـــ لمكي بن أبي طالب:، ١٨١لسبعة:ا=:  بالنصب،
 .١/٢٩٥ومعجم القراءات القرآنیة:، ٢/٢٢٧:في القراءات العشر ــــ البن الجزري والنشر

 .) في (ب، ج): "للزلزال"٨(
 .) في (ب، ج): حالة <كون> الرسول٩(
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۱۲۸ 

 :)١(بقوله األلفیةفي  أشار ،شرط االستقبالو  )حتى(بعد  مضمرة وجوباً  نْ أب منصوباً 
 َحَزنْ  ذا َتُسرَّ  حّتى كُجدْ  َحْتمٌ                أنْ  إضمارُ  هكذا حّتى وَبْعد            
 الُمستْقِبال وانِصبِ  اْرَفَعنَّ  ِبهِ                 الؤوَّ ـمُ  أو االً ــح َحتَّى وَ ــوِتل            

مع  أي: )المفیدة للسببیة( األزهري:قول  عند ذكر بعدُ كما سیُ ، : فیه قلب}الجواب بالفاء{و     
ما بعدها  أنَّ ن تفید أب (المفیدة للمعیة):وقوله:  ،عما قبلها بعدها مسبباً  ما یكونن أالعطف ب

 وهي الصواب، وفي  ،بالتثنیة (الواقعتین):وقوله:  ،ووقعا في زمن واحد ،مصاحب لما قبلها
ه لیس كل نَّ أ إلىبهذا  أشار ):األمر(بعد وقوله:  ،وهي غیر ظاهرة باإلفراد، ،بعض النسخ الواقعة

لى إ و نفي محضین،  أووقع بعد طلب  إذابل محل نصبه  ،الواو ینصب أومضارع وقع بعد الفاء 
 : )٢(بقوله األلفیةفي  هذا اإلشارة
 َنَصبْ  َحْتمٌ  َوَسْتُرها أنْ  ْینِ ضَ َمحْ                بْ ــَطلَ  أو َنْفي وابِ ـــجَ  فا وَبْعدَ           
 ..............................               َمعْ  مفهومَ  تُِفدْ  إنْ  كالفا والواوُ          

نا، نا، وجب رفع تحدثُ فتحدثُ  تأتینا إالَّ  أنتوهو المنتقض نحو: ما  ،ن كان النفي غیر محضإف
 أو، فأحدُثكن كان بغیره كاسم الفعل نحو: صه إف ،هو ما كان بالفعل :والطلب المحض

لم یجز النصب عند غیر الكسائي، بل یجوز وجهان الرفع  ،الناس فینامُ  بالمصدر نحو: سكوتاً 
 :)٤(األلفیةوفي  ،)٣(والجزم

 اْقَبال وَجْزَمهُ  َجواَبهُ  َتنِصبْ                الـف لْ افعَ  بغیرِ  كانَ  إنْ  واَألمرُ          
ري مع أمثلتها، ـــــاألزهوبة الّتسعة المذكورة عند ــــــمسألة األج )٥(ذه المسألة تسمى عندهمــــــوه
واالستفهام  ،والدعاء ،يــــوالترج ،يـــــوالتمنّ  ،والتحضیض ،رضــــــعوال ،يــــــوالنه ،رـــــي: األمــــوه

  رــــي األلفیة بالذكـــف ه، وألجل الخالف فیه خصَّ )٦(ثمانیة بإسقاط الترجي ي، ومنهم من جعلهاـــوالنف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املفيدة للمعية  }والواو{، املفيدة للسببية }الجواب بالفاء{الرابع واخلامس  }و{بأن مضمرة بعد حىت وجوبًا 
  بعد األمر، واقعتني ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧باب إعراب الفعل:) ١(
 الَجَزعْ  وُتظِهرَ  َجلًدا َتُكنْ  كال    ، وعجز البیت الثاني: ٤٧باب إعراب الفعل:) ٢(
وشرح شذور  ،٣/١٢٥٩وتوضیح المقاصد والمسالك: ،٣/٤٠٨، وارتشاف الضرب:٣/٤٩=: الخصائص: )٣(

 .٢/١١، والهمع:٢/٥٣٤الذهب للجوجري:
 .٤٧باب إعراب الفعل:) ٤(
 ) أي: عند النحویین.٥(
، منصوباً  وألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له جواباً (( ٣/١٥٥٤قال ابن مالك في شرح الكافیة الشافیة: )٦(

ِإَلى  َواِت َفَأطَِّلعَ اْألَْسَباَب، َأْسَباَب السَّمَ َلَعلِّي َأْبُلُغ ﴿ومنه قراءة حفص عن عاصم: ، وبقوله أقول لثبوت ذلك سماعاً 
   = ،ي لیس له جواب منصوبــــالترج ومذهب البصریین أنَّ (( ٢/٣٨٦وقال األزهري في التصریح: ))﴾ِإَلِه ُموَسى
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 :)١(حیث قال
 َیْنَتِسبْ  التَمنِّي إلى ما ْصبِ كنَ              بْ ُنصِ  الرَّجا في الفاءِ  عدَ بَ  لُ عْ والفِ         
وهو مؤول بمصدر  ،مضمرة بعد الفاء والواو منصوب بأنْ  :نَ حسِ فأُ  إلخ)...نَ حسِ فأُ  لْ بِ (أقوقوله: 

أو  ،إلیك مني منك إقبال علي فإحسانٌ  )٢()]لیكن[(ما قبله، والتقدیر: معطف على مصدر مؤول 
وبعد الواو مقارن لإلقبال،  ،اإلحسان الواقع بعد الفاء مسبب عن اإلقبالفمع إحسان مني إلیك، 

ال تقع مخاصمة  ـ:ل مثاله في النهي بفیؤوَّ  ،العطف والمعیة لیصحَّ  ؛وهكذا تؤول جمیع األمثلة
ك مع إصابتِ أو  ،ك الخیربتُ الیقع عندنا نزول فإصف :رضعه، وفي الأو مع إغضابِ  ،هزید فإغضابُ 

كون مال عندي  ه، وفي التمني: لیتَ أو مع شكرِ  ،هلیقع إكرام زید فشكرُ  :وفي التحضیض ،الخیر
أو مع إفهامي، وفي  ،وفي الترجي: لتقع مراجعة الشیخ فإفهامي ،منه أو مع تصدقٍ  ،منه فتصدقٌ 
هل كون زید في الدار  :صالح، وفي االستفهام عملٍ  مع أو ،صالح عملٌ فلیقع توفیقي  :الدعاء

بالموت،  علیه حكمٌ  :إي ،على زید فال یقع قضاءٌ  :النفي إلیه، وفي إمضاءٍ  مع أو ،إلیه فإمضاءٌ 
برفق ولین،  العرض طلبٌ  أنَّ  :والفرق بین العرض والتحضیض ]و: ٣٩[ ه،ه أو مع موتِ فموتُ 

أو لم تفد  ،لمجرد العطف ولم تفد السببیة )الفاء(وٕازعاج، فلو كانت  بحثٍّ  والتحضیض طلبٌ 
َوال ُیْؤَذُن َلُهْم فمثال الفاء قوله تعالى:  ،وجب رفع المضارع بعدهما المعیةَ  )الواو(

 على تأكل إذا اً بجزم تشرب عطف )اللبنَ  وتشربِ  ال تأكل السمكَ ( :ومثال الواو ،)٣(َفَیْعَتِذُرونَ 
 ،اللبن ولك شربُ  :أي ،الواو لالستئناف تجعل كان النهي عنهما مجتمعین ومفترقین، وبالرفع إنْ 

    .الواو أفادت المعیة نَّ أل ؛ن النصب حینئذتعیَّ  ،كان النهي عنهما مجتمعین فقط إنْ نعم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التمين حنو: ليت يل َن إليك، وبعد النهي حنو: ال ختاصم زيدًا فيغضَب أو حنو: أقبل فُأحِسَن إليك، أو وُأحسِ 
 ين أو ويفهَمين، وبعد الدعاءأو وأتصدَق منه، وبعد الرتجي حنو: لعلي أراجع الشيخ فيفهمَ  ،ماال فأتصدَق منه

 ، وبعد االستفهام حنو:هل زيد يف الدار فأمضَي إليه أو وأمضيَ صاحلاً  أو وأعملَ  صاحلاً  وفقين فأعملَ  ربِّ  حنو:
  يقضى على زيد فيموَت أو وميوَت، فاجلواب بعد الفاء والواو يف هذه األمثلة ال إليه، وبعد النفي احملض حنو:

   كلها منصوب بأن مضمرة وجوباً، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرجو، وتوقع المرجو مالزم لكثرة استعمالها في توقع ال ؛)لیت(أشربت معنى  )لعل( وتأولوا قراءة النصب بأنَّ = 

 .٣/١٢٦٠، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢/٤١٩و=: ارتشاف الضرب: ،))للتمني
 .٤٧) باب إعراب الفعل:١(
) في (آ): (لیكون) والتصویب من (ب، ج)، ألن الالم الم األمر، والفعل بعدها مجزوم بالسكون، وحذفت ٢(

 .الواو اللتقاء الساكنین
 .٣٦اآلیة:) سورة المرسالت، ٣(
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نسخة  أنَّ  )١(+لألزهري+ ه یقتضيألنَّ  ؛لكان صحیحاً  :الصواب أن یقول لكان أوضح)( :وقوله
(ال وقوله:  ،نسخة المصنف فاسدة أنَّ منها مع  هذا أوضحُ  أنَّ  صحیحة واضحة، إالَّ  المصنف
 وما في المعرب هنا غیر ظاهر.  ،والكالم في النواصب ال في المنصوبات  ناصب)

النواصب ولیست في محل  أول ، أو على)الجواب(على  رفع عطفاً  في محل يه :}وأو {     
ق بالمصنف ئ، وكان الالبها جابها ال یُ ألنَّ  ؛لجوابل مدخولةً  ،على الفاء والواو جر عطفاً 

) والتي بمعنى إالَّ (التي بمعنى )أو(: الفرق بین )(بمعنى إالَّ قول األزهري:  ،هامیلیرتفع اإل ؛مهایتقد
 )إلى(واحدة كاإلسالم، والتي بمعنى  )٢("دفعة ما بعدها إالَّ "ال یقع  نَّ التي بمعنى (إالَّ)(إلى) أ

على مصدر كذلك، وتقدیر المثال  مؤوالً  مصدراً  ، وهي عاطفةٌ فشیئاً  یحتمل وقوعه كذلك أو شیئاً 
 لیقع لزومي لك أو :منه، وتقدیر المثال الثاني للكافر أو إسالمٌ  قتلٌ  )٣(ي"من"لیكن  :األول

لي، وٕالى النصب  أو یغفرَ اهللا  طعینَّ كي التعلیلیة نحو: أل :حقي، وقد تكون بمعنى )٤(ئي"قضا"
 : )٥(بأقسامها أشار في األلفیة بقوله )أو( بعد

 َخفى َأنْ  إالَّ  َأوِ  حتى موِضِعها            في َیْصلحُ  إذا أو بعد َكذاكَ               
 فصرح )إالَّ (، وأما التي بمعنى )كي(والتي بمعنى  )إلى(التي بمعنى  )٦(+(أو)+:فشمل قوله حتى

إنَّ به یسقط قول من قال: و  ،): أطلق فیها فیشمل الم كي والم الجحود(وهي الالم، وقوله: )٧(ابه
 ها، وقدبعدهي التي یقدر الالم (وكي التعلیلیة) وقوله:  ،)٨(وهو قال ثالثة ،حروف الجر أربعة

. تضمر جوازاً فالم كي  مع إالَّ  ،في جمیع ما مر وجوباً  )أنْ (مرت في كالم األزهري، وتضمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليت مبعىن  }أو{السادسة  }و{ولو قال والفاء والواو يف اجلواب لكان أوضح؛ ألنَّ اجلواب منصوب ال ناصب 
منصوبان بأن إالَّ، حنو: ألقتلن الكافر أو يسلَم، أو إىل حنو: أللزمنك  أو تقضيين حقي، فيسلَم وتقضَي: 

، وبعد التحضيض حنو: هال أكرمت حنو: أال تنزل عندنا فتصيَب علماً أو وتصيَب علماً ويغضَب، وبعد العرض 
تضمر بعد ثالثة من حروف اجلر  )َأنْ (زيداً فيشكر أو ويشكَر، و بعد أن مضمرة بعد أو وجوباً، واحلاصل أنَّ 

  وأو. ،والواو ،وهي: الفاء حروف العطف وحىت، وبعد ثالثة من ،وكي التعليلية ،وهي: الالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في (ب، ج) ) +...+ لیس١(
  .ما بعدها <غالبًا> إالَّ دفعةً  :) في (ب، ج)٢(
 .) في (ب، ج): منك٣(
 .قضاءٌ ) في (ب، ج): ٤(
 .٤٦باب إعراب الفعل:) ٥(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٦(
 .٢/٣٧٣، والتصریح:٣/١٢٤٧توضیح المقاصد والمسالك:و ، ٧٩) =: معاني الحروف:٧(
 .ربعةحرف عنده أ، فیصبح تعداد األوالم الجحود ،األزهري قصد بقوله: (وهي الالم) الم كي نَّ إ) أي ٨(
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قسمان،  )الم، وألمَّ أ( باعتبار أنَّ  جعلها ستةً  (ستة):: قول األزهري }والجوازم ثمانیة عشر{    
نه كما بیَّ  ،في الدعاء قسم واحدال) (في النهي و )ال(والم الدعاء والم األمر قسم واحد، و

 في الدعاء كذلك، وباعتبار )ال(بنفسه، و جعل الم الدعاء قسماً  ومن جعلها ثمانیةً  األزهري،
ا) مَّ أصلها (لَ  )امَّ ألَ (زیدت علیها همزة االستفهام، و )مْ : هي (لَ )مْ (ألَ  ألنَّ  ؛ما هي أربعةالحقیقة إنَّ 

 :        )١(حیث قال ولم یجعلها في األلفیة إال أربعةً  ،علیها الهمزة كذلك زیدت

 امَّ لَ وَ  مْ لَ ا بِ ذَ كَ هَ  لِ عْ ي الفِ فِ                 اً مَ زْ جَ  عْ ضَ  الباً طَ  المٍ ال وَ بِ              
 ،یدل على انتفاء الحدث وعدم وقوعه من الفاعل :أي وینفي معناه)(قول األزهري:  :}لم{     

ا مَّ إ و  ،)٣(َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلدْ  :كقوله تعالى ]ظ: ٣٩[ بالحال یكون متصالً  )٢(])إّما أن([ ونفیها تارةً 
تقلب  :أي ،قلبه)ی(و وقوله:  ،اآلن قام ثمَّ  :تقول صح أنْ یكقولك: لم یقم زید،  یكون منقطعاً  أنْ 

 واالستقبال. على الزمان الماضي بعد أن كان للحال  زمن المضارع إلى الماضي، فیصیر داالً 
َوَلمَّا  :، نحو)حین(التي بمعنى  )امَّ لَ ( من احترازاً  م):لَ المرادفة لِ ( :قول األزهري :}ولما{    
 ،)٥(ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْیَها َحاِفظٌ  ِإنْ قوله تعالى: في ) كما ومن التي بمعنى (إالَّ  ،)٤(َأْمُرَنا َجاءَ 
هاتین ال یقع  ألنَّ  ؛القید للبیان نَّ إ :، وقد یقال)٦(د المیمفي قراءة من شدَّ  ،علیها حافظ إالَّ  :أي

) في أمور مْ ا) تشارك (لَ مَّ (لَ  : أشار بهذا إلى أنَّ إلخ)...م(فیما تقدَّ وقوله:  ،بعدهما المضارع
 :وقلب، ومما یفترقان فیه ،ونفي ،وجزمٍ  ،م من حرفیةٍ ما تقدَّ  :ا یشتركان فیهمَّ وتفارقها في أمور، فمِ 

  نَّ أ :ومنها، )٧(لَّْم َتْفَعُلواْ  َفِإنْ )، قال تعالى: مْ شرط بخالف (لَ دخل علیها أداة تا) ال (لمَّ  نَّ أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيزم فعًال واحداً  جازما وهي قسمان: ما جيزم فعًال واحداً، وما جيزم فعلني، فالذي  }والجوازم ثمانية عشر{

، ويقم جمزوم بلم وعالمة  }هي لم{ ستة  حنو: مل يقم، فلم حرف جيزم املضارع وينفي معناه، ويقلبه إىل املضيِّ
جيزم املضارع، وينفي معناه  حرفاملرادفة للم فيما تقدم حنو: ملا يضرب، فلما  }لمَّا{لثاين  }و{ ،جزمه السكون

، ويضرب جمزوم بلما وعالمة جزمه السكون  .ويقلبه إىل املضيِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧) باب عوامل الجزم:١(
 .، ج)من (ب زیادة واجبة ](...)[) ٢(
 .٣) سورة اإلخالص، اآلیة:٣(
 .٥٨) سورة هود، اآلیة:٤(
 .٤) سورة طارق، اآلیة:٥(
=:  المیم، دیشدبت )امَّ لَ ( :الباقون هاَوَقَرأَ ، َخِفیَفة )امَ لَ ( :خلفو  ،اْبن كثیرو  ،والكسائى ،َوَناِفع ،َأُبو َعْمروَقَرَأ َ  )٦(

، والحجة ٣٦٨:ي القراءات السبعالحجة ف= توجیه القراءة في: و، ٢/٢٩١والنشر: ،٦٧٨السبعة في القراءات:
 .٣٥٢، وحجة القراءات:٦/٣٩٧السبعة:للقراء 

 .٢٤) سورة البقرة، اآلیة:٧(
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مجزوم  نَّ إ :، ومنهاكما مرَّ  )لمـ(نفي بمبالحال بخالف ال متصالً  الَّ إال یكون زمانه  )المَّ ـ(نفي بمال
  )، إالَّ مْ ها، وال یجوز ذلك مع (لَ دخلْ أا ولمَّ  :ا، أيالمدینة ولمَّ  قول: قاربتت، اراً یحذف اختی )المَّ (

 )أختهاـ(األولى لألزهري أن یعبر ب :افتراقهما في أمور قیلو في الضرورة، والشتراكهما في أمور 
  .تستلزم االشتراك في كل شيء، واألختیة ال تستلزم ذلك ؛ ألنَّ المرادفة)المرادفة(بدل 
قول  ،)١(ا)(لمَّ  :ا) أصلهالمَّ أوكذلك ( ،زیدت علیها همزة االستفهام ،(لم) :أصلها :}وألم{     

المسامحة  التقریر مأخوذ من الهمزة ال غیر، كما أنَّ  نَّ أل ؛فیه مسامحة (حرف تقریر):زهري: األ
 ،)ألما(في  یقال ،)ألم(وكل ما قیل في  )،لم(الجازم  مع أنَّ  جزمٍ  )٢(/حرف/بجملتها  في تسمیتها

 .)٣(ثم تذكره له بصیغة االستفهام لیثبت ،نفیه وأثبوت أمر  یكون المخاطب عالماً  أنْ  :والتقریر
 .ولیس الجزم باالسم الذي هو الم (ل) وهي شكل ،مسمى الم األمر :أي ،}والم األمر{     

 األدنىكان من  نْ إ مر، و أكان من األعلى لألدنى فهو  الطلب إنْ  اعلم أنَّ  :}والدعاء{     
 :)٥(وفي السلم اٌس تمكان من مثلك فهو ال ، وٕانْ )٤("لهما"ل األزهري لألعلى فهو دعاء، وقد مثَّ 

 عاوقَ  اٌس تمعا                  وفي التساوي فاله دُ مع استعال وعكسُ  أمرٌ 
  الترك. وأا طلب الفعل مَّ إالطلب  هذا یقال في النهي، ألنَّ  ومثلُ 
األصل في  أشار بهذا المقدر ألمرین، األول: أنَّ  )لخإ...(المستعملة :قول األزهري {وال}:     

 متعلق )النهي (في :قول المصنف أنَّ  في النهي، والثاني: لبیان ثم استعملت ،(ال) النفي
 والزائدة  ،وخرجت ال النافیة ،من (ال) لكن األولى تقدیر المحذوف نكرة، ویكون حاالً و بمحذوف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنو: أمل نشرح لك، فأمل: حرف تقرير وجزم، ونشرح: جمزوم بأمل وعالمة جزمه السكون  }ألم{الثالث  }و{
ا أحسن إليك، فأملا حرف تقرير وجزم، وأحسْن جمزوم بأملا وعالمة  :}ألّما{الرابع  }و{

ّ
وهي أختها حنو: أمل

وعالمة جزمه السكون حنو: لينفق ذو سعة، فينفق جمزوم بالم األمر  }الم األمر{اخلامس  }و{جزمه السكون، 
 :فيقض )كعلينا ربُّ  ليقضِ (حنو:  الم الدعاء تأدباً يت م األمر يف احلقيقة، ولكن مسُ وهي ال }الدعاء{الم  }و{

 حنو: ال ختف، فال }في النهي{املستعملة  }ال{السادس  }و{جمزوم بالم الدعاء وعالمة جزمه حذف الياء، 
وهي ال  }الدعاء{ال املستعملة يف  }و{الناهية وعالمة جزمه السكون وختف جمزوم بال  حرف �ي وجزم،

فعل مضارع  :حرف دعاء وجزم، وتؤاخذ :ولكن مسيت دعائية تأدبًا حنو: ال تؤاخذنا، فال احلقيقة،   الناهية يف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٤٢، وهمع الهوامع:٢/٨٥٢) =: اللمحة في شرح الملحة:١(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن. ٢(
   .٣٢=: الجنى الداني:) ٣(
 .) في (ب، ج): لهما <معًا>٤(
 . ١٩٦خضري، ضمن مجموع مهمات المتون:السلم المنورق في علم المنطق لأل :أي) =: ٥(
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 فقد یكون الجواب  وٕاالَّ  أصالة :أي ،لخ)إ...الذي یجزم فعلینو (وقوله:  ،فال یجزمان إال شذوذاً 
 وأول  ،)٢(...اآلیةَوَقاُلوْا َمْهَما َتْأِتَنا: )١(](تعالى)[ من قوله )فما نحنـ(غیر فعل كالجواب ب

 :، والشرط لغةً )٣(على وجود الثاني ه عالمةٌ ألنَّ  ؛الفعلین یسمى في االصطالح فعل الشرط
 :قال له أیضاً ویُ  ،له بجواب السؤال تشبیهاً  ]: و٤٠[ وثانیهما یسمى جواب الشرط ،)٤(العالمةُ 

 ،الجازم كالجار رض بأنَّ واعتُ  ،)٥(هو مذهب الجمهور، وكون األداة هي الجازمة لهما معاً  ،جزاء
ا كان الجازم لتعلیق الجواب على الشرط نزل الشرط ه لمَّ وأجیب: بأنَّ  ،)٦(فال یعمل في شیئین

كما  ،والشرط عمل في الجواب ،الجازم عمل في الشرط إنَّ  :، وقیل)٧(والجواب منزلة شيء واحد
 علین فیشمل كونهما معاً ، وأطلق في الف)٨(والمبتدأ عمل في الخبر ،المبتدأ االبتداء عمل في أنَّ 

كما في  ،ماضیین ویشمل كونهما معاً  ،)٩(َتُعوُدوْا َنُعدْ  َوإِنْ كما في قوله تعالى:  ،مضارعین
 َكاَن ُیِریُد َحْرثَ  َمنْ نحو:  مضارعاً  ماضیًا ثمَّ  وما إذا كان ،)١٠(َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدَناقوله تعالى: 

    علیه الصالة وهو قلیل، نحو قوله  ،ثم ماضیاً  ومضارعاً  ،)١١(َحْرِثهِ  اآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والذي جيزم فعلني ،جزمه السكون الدعائية وعالمة جمزوم بال  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .زیادة من (ب، ج) ](...)[) ١(
 ).َوَقاُلوا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن آَیٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنینَ ، واآلیة بتمامها: (١٣٢) سورة األعراف، اآلیة:٢(
 .٢٧٥) =: شرح كتاب الحدود في النحو:٣(
 .١٢٥والتعریفات: ،٧/٣٢٩=: لسان العرب: )٤(
 ،٢/٤٩المقتضب: =: ،الشرط أداة فعل الشرط وجوابه هو إلى أن العامل في البصریینذهب أكثر ) ٥(
، وشرح شذور الذهب ٣/١٢٧٨وتوضیح المقاصد والمسالك: ،٤/١٨٧٧وارتشاف الضرب: ،٢/٤٩٣اإلنصاف:و 

 .١٢٨، وائتالف النصرة:٢/٦٠١للجوجري:
ألن ((قال: ، إلى أنه ال یجوز أن یكون جزم الجواب باألداة وحدها؛ ٤/٨٠ذهب ابن مالك في شرح التسهیل: )٦(

 .))في شیئین الجزم في الفعل نظیر الجر في االسم، ولیس من عوامل الجر ما یعمل
   .٢/٤٠٠التصریح: =: )٧(
فسره ابن  ))واعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال وینجزم الجواب بما قبله(( ٣/٦٢قال سیبویه في الكتاب:) ٨(

الدلیل على أن جزم الجواب لیس  وقد دلَّ ((: ٤/٨١التسهیل: شرح في مالك بأن جواب الشرط مجزوم بفعله، قال
 =:و ،))باألداة والشرط معًا، وال باألداة وحدها، فلم یبق ما یحمل علیه قول سیبویه إال فعل الشرط وحده

 .١٢٨وائتالف النصرة:، ٤/٩٢وشرح الرضي على الكافیة: ،٢/٤٩٣اإلنصاف:
 .١٩سورة األنفال، اآلیة: )٩(
 .٨) سورة اإلسراء، اآلیة:١٠(
 . ٢٠) سورة الشورى، اآلیة:١١(
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وٕالى األقسام  ،)١()َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَساًبا، ِإیَماًنا الَقْدِر، َلْیَلةَ  َیُقمْ  َمنْ ( :والسالم
 :)٢(بقولهفي األلفیة  األربعة أشار

 ْینِ ـــُمتخاِلفَ  أو اـمَ ــُتلِفیهِ                  ْینِ ــارعَ ـُمض أو َیْینِ ــــوماضِ              
  عاً ر كان الشرط مضا ، فیحسن رفع الجواب، وٕانْ اً ، والجواب مضارعكان ماضیاً  إنْ  الشرط أنَّ  إالَّ 

 : )٣(أشار في األلفیة بقولها موٕالیه ،قبیح فرفع المضارع الواقع جواباً  ،والجواب كذلك
 نْ ـَوهَ  ضارعٍ مُ  بعد ورفُعه               َحَسنْ  زاالجَ  رفُعك ماضٍ  وَبْعدَ            

ها أحد عشر بإسقاط على ما للكوفیین، والذي للبصریین أنَّ  )كیفما(: بزیادة )عشر ااثن( وقوله:
 :)٥(إذ قال ،وهو الذي في األلفیة )٤()كیفما(

 ِإْذَما نَ ـأی انَ أیَّ  ىـمت أيٍّ                  ومهما وما نْ ـومَ  بِإنْ  واْجِزمْ            
 هالكنَّ  )إذما(وكذلك  ،فهي حرف اتفاقاً  )نْ (إأما  الخ)...(وهي حرف :قول األزهري :}إنْ {     

 :)٦(وفي األلفیة اء،سمأوباقي األدوات  ،األصحعلى 
 اْسَما األدوات يـوباق كِإنْ                 إْذَما رفٌ ـوحَ  ..............           

الماضي و (وقوله:  ،جزمت محله كان مبنیاً  فإنْ  ،كان معرباً  هذا إنْ  ):: (المضارع لفظاً وقوله
 محله لكان مجزوماً  معرباً  رنا فعالً ه لو قدَّ : قال بعض: معنى جزمها لمحل الماضي أنَّ )محالً 
 .)٨(، وبه یجاب عن اعتراض الفیشي السابق)٧(ومحالً  فالماضي مبني لفظاً  ، وٕاالَّ معرباً 
 وهي في هذه ،معنى الشرط تنثم ضمَّ  ،هي في األصل موضوعة لما ال یعقل :}وما{    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املضارع لفظاً واملاضي  الشرطية بكسر اهلمزة وسكون النون، وهي حرف جيزم }إن{هي  }و{ ،اثنا عشر جازما

ويقلب معىن املاضي إىل االستقبال عكس مل حنو: إن قام زيد قمت، فإْن حرف شرط وجزم، وقام فعل  ،حمالً 
 َوَماالشرطية حنو:  }ما{الثاين  }و{ ،جواب الشرط :فاعل قام، وقمت :وزيد الشرط يف حمل جزم بإْن،

فعل الشرط جمزوم مبا وعالمة  :وتفعلوا ،شرط جازماسم  :فما] ١٩٧البقرة:سورة [الّلهُ  يـَْعَلْمهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  تـَْفَعُلواْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٢٦عمدة القاري:و  ،٣/٤٠٣) =: السنن الكبرى للنسائي:١(
 .٤٧باب عوامل الجزم:) ٢(
 .٤٧:نفسهباب ال) ٣(
 .٣/١٢٧٧، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢/٥٢٩، واإلنصاف:٢/١٩٧=: األصول: )٤(
 .٤٧باب عوامل الجزم:) ٥(
 إْذَما رفٌ ـوحَ  أنَّى وحیثما       هو: بتمامه الشطر األول، و ٤٧باب عوامل الجزم:) ٦(
محل لو وقع فیه فعل معرب كان مجزومًا، قوله: (في محل جزم) أي في (( ٤٦) قال أبو النجا في حاشیته:٧(
   .))ما ذكره من أنَّ الجزم لمحل الماضي وحده ال لمحل الجملة هو الصحیحو 
 ، من هذه األطروحة.١٢٢ص: ) =:٨(
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فعل  أنَّ  :قاعدة إعراب اسم الشرط غالباً  ألنَّ  )؛تفعلواـ(في محل نصب مفعول مقدم ب )١(اآلیة
 ـــ كما في هذه اآلیةـ ــ له فاسم الشرط معمول ،شيءبغیر مشغول  متعدیاً  كان فعالً  نْ إالشرط 

، فاسم عدُ ب )نْ مَ ـ(كاآلیة الممثل بها ل بغیر ضمیر اسم الشرط مشغوالً  كان فعل الشرط متعدیاً  وٕانْ 
على اسم  بضمیر عائد كان فعل الشرط مشغوالً  الشرط في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر، وٕانْ 

مبتدأ وما بعده خبر، وكونه في محل  رفعكونه في محل  :وجهان لشرطالشرط جاز في اسم ا
وفي  ،)٢(َوَقاُلوْا َمْهَما َتْأِتَنا :في آیة ]ظ: ٤٠[ )مهماـ(ما بعده ك هنصب معمول لمحذوف یفسر 

 ، وخصَّ )وما تفعلوا من خیر وشر( ــــ واهللا أعلم ــــ مع ما عطفت، والتقدیر )الواو(اآلیة هنا حذف 
  .الخیر بالذكر لشرفه

 :)٣(في اآلیة )َمنْ (نت معنى الشرط، وثم ضمَّ  ،ن یعقل: هي في األصل موضوعة لمَ }نومَ {    
على الصحیح،  ،فقط )شرطُ ال( :والخبر )،اً سوء(اشتغل بالعمل في  لكون ما بعدها متعدیاً  ؛مبتدأ
 . )٤(معاً  هما :وقیل )الجوابُ ( :وقیل
 ،علیها )به(بدلیل عود الضمیر في  ،وهي اسم على األصح ،(ما): هي بمعنى }ومهما{    

كونها في محل  ویصحُّ  )،الخ...شيء تأتنا (أیَّما :بمعنى ،في محل رفع باالبتداء )٥(وهي في اآلیة
 حضر تأتنا به، ت شيء ماتقدیره واهللا أعلم: أیَّ  ،بعده بمحذوف یفسر من معنى ما ،نصب مفعول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }َمنْ {الثالث  }و{وعالمة جزمه السكون،  ،مبايضًا أالشرط وهو جمزوم جواب  :حذف النون ويعلمهجزمه 

، فمن: اسم شرط جازم، ويعمْل: فعل الشرط ]١٢٣:النساء[سورة ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  يـَْعَملْ  َمنالشرطية حنو: 
الرابع  }و{وعالمة جزمه حذف األلف من آخره،  ،وهو جمزوم أيضًا مبَن ،وهو جمزوم مبن، وجيز: جواب الشرط

[سورة ِبُمْؤِمِنينَ  َلكَ  َنْحنُ  َفَما ِبَها لَِّتْسَحَرنَا آيَةٍ  ِمن ِبهِ  تَْأتَِنا َمْهَما حنو قوله تعاىل: }مهما{
وعالمة جزمه حذف الياء،  ،وهو جمزوم مبهما ،، فمهما: اسم شرط جازم، وتأتنا: فعل الشرط]١٣٢:األعراف

نصب على احلال  بيان هلما يف موضع :آية جار وجمرور متعلق بتأتنا، ومن :بهمفعول به يف حمل نصب، و  :ونا
 :ونا ،من اهلاء يف به، ولتسحَر: فعل مضارع منصوب بأْن مضمرة جوازاً بعد الم كي، والفاعل مسترت فيه وجوباً 

ها يف حمل رفع امس :نافية، وحنن :الفاء رابطة للجواب، وما :جار وجمرور متعلق بتسحر، وفما :مفعول به، وهبا
  جار وجمرور متعلق مبؤمنني،  :إن ُقدِّرت حجازية، ولك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هري، وقد قمنا بتخریجها في موضعها.الواردة في متن األز  من سورة البقرة ١٩٧:) أي: اآلیة١(
 .، وقد خرجناها في متن األزهري أیضاً ١٣٢) سورة األعراف، اآلیة:٢(
 في متن األزهري. من سورة النساء، وقد خرجناها في موضعها ١٢٣) وهي اآلیة:٣(
الكریم ـــ  الجدول في إعراب القرآن، و ٤٦=: المباحث المرضیة المتعلقة بـ (َمن) الشرطیة ـــ البن هشام: )٤(

 .١/١٩٨المجتبى من مشكل إعراب القرآن ــــ للخراط:، و ٥/١٦٤ود بن عبدالرحیم صافي:محم
 .، من سورة األعراف١٣٢) أي: في اآلیة:٥(
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: (في موضع نصب خبر ما)وقوله:  ،ما تفسیر لمهمالصدارته، وأیَّ م دِّ قُ  )تحضرـ(مفعول ب :مافأیَّ 
 . )١(وما بعده خبر ،مبتدأ ):نحنـ(ف ،تمیمیة )ما(قدرت  فإنْ  ،قدرت (ما) حجازیة إنْ هذا 

 : )٢(الشاعر قول(ك :: قول األزهري}وٕاذما{    
  ))٣(]ُتْلِف َمْن ِإیَّاُه َتْأُمُر آِتَیا هِ بِ                  َتْأِت َما َأْنَت آِمرٌ [امَ إذْ  كَ وٕانَّ            

:البیت من الطویل، وٕاعرابه:   أواسمها، والجملة من الشرط : والكاف ،حرف توكید ونصب إنَّ
 :)أنتما (من  )ما(ضمیر المخاطب، و هفعل مضارع فاعل :خبرها، وتأت :معاً  هما أوالجواب 

ال محل "الجملة و  ،خبره :مرآو  ،مبتدأ وأنت: ،من اإلتیان ،موصولة في محل نصب مفعول تأتِ 
 ):نمَ (و ،اثنین إلى متعدٍ  ألفى،مضارع  :اء، وتلفبالمجرور بال :والعائد ،(ما) )٤("لها صلة
م بتأمر، مفعول مقدَّ  :وفاعله ضمیر المخاطب، وٕایاه أمرَ  مضارعُ  :مفعول أول، وتأمر ،موصولةٌ 

 أعربهوباقي البیت  ،)٥()إیاه(والعائد  )،نمَ (، والجملة ال محل لها صلة )تلفـ(مفعول ثان ل :وآتیا
 وفیه الشاهد.  ،األزهري

أضیفت لغیر  أضیفت لعاقل كانت لعاقل، وٕانْ  نْ إ: معناه معنى ما تضاف إلیه، ف}وأي{    
لظرف الزمان كانت ظرف زمان، وٕان أضیفت  أضیفت لظرف عاقل كانت لغیر عاقل، وٕانْ 

 ،ر بذلك تأدباً وعبَّ  ،زائدة :أي ،صلة) :(وماقول األزهري:  ،كانت ظرف مكان وهكذاالمكان 
 تدعو.  اسمٍ  أيَّ  :واهللا أعلم ــــوالتقدیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلامس  }و{جواب شرط يف موضع جزم  )فما حنن لك مبؤمنني(ومبؤمنني يف موضع نصب خرب ما، ومجلة 

 كقول الشاعر:  }إذما{
 به تلف من إياه تأمر آتيا     ***     وإنك إذما تأت ما أنت آمر

وعالمة جزمه حذف الياء،  ،فعل الشرط وهو جمزوم بإذما :حرف الشرط على األصح، و تأت :}إذما{فـ 
أيا ما (حنو قوله تعاىل:  }أيُّ {السادس  }و{ ،وتلف جواب الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه حذف الياء أيضاً 

ــ: فأياً: اسم شرط جازم منصوب بتدعوا، وما: صلة، وتدعوا: فعل الشرط جمزوم ب )،تدعوا فله األمساء احلسىن
دم، واألمساء مبتدأ مؤخر، لفاء رابطة للجواب، وله جار وجمرور خرب مقجزمه حذف النون، وفله: ا وعالمة ،أيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لة وما بعدها یعرب مبتدأ (ما) الحجازیة: هي المشبهة بــ(لیس) والعاملة عملها، أما التمیمیة: فهي المهم) ١(

  .٣٢٩، والجنى الداني:٢/٣١٦=: الكتاب: وخبرًا،
، وشرح ابن ٨٩ر الندى:، وشرح قط٢/٨٧٩مجهول القائل، وهو من شواهد: اللمحة في شرح الملحة: )٢(

 .٤/٢٩عقیل:
  .ملة البیت من متن األزهري) [...] تك٣(
 ) في (ب، ج): ال محل لها <من اإلعراب> صلة.٤(
 .) في (ب، ج): والعائد <ضمیر> إیاه٥(
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عملت، فال تعمل االستفهامیة نت معنى الشرط ضمَّ  : هي ظرف لزمان عام، فإنْ }ومتى{     
 : )١(نحو قوله ( :قول األزهري ،)اهللا متى نصرُ ( نحو:

 ))٢(]َمَتى أَضِع الِعَماَمَة َتْعِرُفوِني          الثََّناَیا  وَطالَّعُ [ َال جَ  ابنُ أنا 
منقول من الفعل  مٌ لَ ما قبله عَ  إلیهمضاف  :خبره، وجال :البیت من الوافر، وأنا: مبتدأ، وابنُ  

من الصرف للعلمیة ووزن  ممنوعاً  أن یكون معرباً  ، وال یصحُّ ر، فیكون محكیاً والفاعل المقدَّ 
یمنع من الصرف إذا  افیه، ومن شرط م غالٍب  الو  ،بالفعل هذا الوزن غیر خاصٍ  ألنَّ  ؛الفعل

یكون  أنْ  ، ویصحُّ كما مرَّ  ،فیه غالباً  أوبالفعل  خاصاً  یكون الوزن أنكان على وزن الفعل 
وفاعله ضمیر عائد على موصوف  ،فهو فعل ماضٍ  ،على فعلیته غیر علم، بل باقٍ  )جال(

، والتقدیر: أنا ابن رجل جال األمور وكشفها وعرفها، أیضاً محذوف  )جال(محذوف، ومفعول 
 أنْ  على الوجه األول، ویصحُّ  )جال(على محل  ه عطفاً جرّ  یصحُّ  ،مبالغة في طالعَ  ):ّالعطَ (و
جمع ثنیة وهي العقبة الصعبة،  ):الثنایا(، و)ابن(على  معطوفاً  فیكونُ  ،یكون بالرفع ]: و٤١[
 أعربهأجعل، وباقي البیت  :، ومعنى أضع)أضعـ(في محل نصب مفعول مقدم ب ):متى(و

في  :والمعنى"، )٣(تجعل على الرأس في الحرب ،البیضة من حدید :المراد بها ،األزهري، والعمامة
 ألنَّ  ؛وصحة ما ادعیتهلحرب تعرف شجاعتي على راسي في ا )٥("جعل العمامة"أالذي  )٤("الوقت

  تعرف ،سي بالموتأر  نزل العمامة عت متى :یكون المعنى ، ویحتمل أنْ ألبیه غالباً  الولد تابعٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنو  }متى{السابع  }و{ ،يف موضع جزم جواب شرط )فله األمساء احلسىن( نعت لألمساء، ومجلة:واحلسىن: 
 قوله:

 متى أضع العمامة تعرفوني  **   *   طالع الثنايا جال و  أنا ابنُ 
وحرك بالكسرة اللتقاء  ،وعالمة جزمه السكون ،فمىت: اسم شرط جازم، وأضع: فعل الشرط وهو جمزوم مبىت

وهو جمزوم وعالمة جزمه حذف نون الرفع منه،  ،جواب الشرط :الساكنني، والعمامة: مفعول به، وتعرفوين
   ،واألصل تعرفونين بنونني:  األوىل نون الرفع، والثانية نون الوقاية

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ١٣/١٤٩غاني:األو  ،١٧واألصمعیات:، ٣/٢٠٧، وهو من شواهد الكتاب:بن وثیل الیربوعيلسحیم  ) البیت١(

وخزانة ، ٣/١٢١٣وتوضیح المقاصد والمسالك:، ٣/١٤٦٧، وشرح الكافیة الشافیة:١٥٤: والمفصل
 .١/٢٥٥األدب:

 .كملة البیت من متن األزهريت) [...] ٢(
 .١٤/١٥٢، واللسان:٥/١٩٩٢=: الصحاح: )٣(
 .) في (ب، ج): والمعنى <إني> في الوقت٤(
 .) في (ب، ج): أجعل <فیه> العمامة٥(
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۱۳۸ 

 . )٢())ركاتتعند الممات تظهر ال(( :)١(فضائلي، فیكون كقول ابن رشد

وهي ظرف زمان  ،)٣(بعض العرب : وكسرها لغةُ (بفتح الهمزة): قول األزهري }أیَّانو {     
  :)٤(قوله( ،بعدها ماوناصبها  ،مبنیة على الفتح ،ن معنى الشرطضمَّ 

یُح َیْنِزلِ [ انَ یَّ أف........................                ))٥(]ما َتْعِدْل بِه الرِّ
 ،)٦(مجزوم وعالمة جزمه السكون في آخره :نزلیزائدة للوزن، و  :هذا شطر بیت من الطویل، وما

 منع منه اشتغال المحل بحركة القافیة. 
 :، والواو)تكونوا(خبر مقدم عن  )٧(وهي في اآلیة ،ن معنى الشرطظرف مكان ضمَّ  :}وأین{     
  .)٨(وال حاجة لكالم بعض هنا ،اسمها

______________________________   
            بفتح اهلمزة حنو قوله: }أيان{الثامن  }و{ 

 .فأيَّاَن ما تـَْعِدْل بِه الرِّيُح يـَْنِزلِ 
جواب  :فعل الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه السكون، وتنزل :زائدة، وتعدل :فأيان: اسم شرط جازم، وما

َنَماأحنو:  }أين{التاسع  }و{الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه سكون آخره وكسره عارض،    يُْدرِككُّمُ  َتُكونُواْ  يـْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو أبو الولید، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، قاضي الجماعة بقرطبة ومن أعیان المالكیة، وهو جد ابن ١(
بغیة الملتمس في  = ترجمته في: ه)،٥٢٠ت:( بیان والتحصیل في الفقه،آلیف منها: الرشد الفیلسوف، وله ت

وتاریخ قضاة األندلس ـــ  ،١٤/٣٥٨سیر أعالم النبالء:و  ،٥١تاریخ رجال أهل األندلس ـــ ألبي جعفر الضبي:
 .٨/٢٢٨، ومعجم المؤلفین:٥/٣١٦واألعالم: ،٩٩للنباهي:

في كتابه: حلى  كان قد ذكر عبداهللا التاودي لم نطَّلع على قوله في المصادر التي وصلت إلینا، لكّن أبا )٢(
ه) قال البن ٥٤٣: أن القاضي ابن العربي المتوفى بفاس سنة (/ظ٣٩لبنت فكر ابن عاصم، اللوحةالمعاصم 

 ابن رشد: عند الممات تظهر التركات.رشد في شأن كتابه (البیان والتحصیل): ما حّصلَت وال بیَّنَت، فقال 
َلميو (( ٢/٩٩في معاني القرآن: َقاَل اْلَفرَّاءُ  )٣( ، (إیَّان) ، ِبَكْسِر َألف﴾ّیاَن ُیْبَعثونإ﴿ :قرَأ َأبو َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ

 ،١٣/٤٥ولسان العرب: ،٣/١٢٧٦توضیح المقاصد والمسالك:و  ،٢٧=: مختار الصحاح:و ،))َوِهَي ُلَغٌة لُسَلیم
 ،٢/٥٤٦الهوامع: وهمع

  إذا النَّْعَجُة اَألْدماُء باتت ِبَقْفَرٍة  وصدره:     ، مجهول القائل )٤(
، وفتح رب ٢/١٨٨مع الدروس العربیة:ا، وج٢/٥٦٥، وهمع الهوامع:٨٨وهو من شواهد: شرح قطر الندى:

 .٦٣:ــــ لمحمد محیي الدین عبد الحمید ، والتحفة السنیة٢٩٥البریة:
 .) [...] تكملة الشطر من متن األزهري لإلیضاح٥(
 .) في (ب، ج): السكون <المقدر> في آخره٦(
 هري، وقد قمنا بتخریجها في موضعها.من سورة النساء، الواردة في متن األز  ٧٨) أي اآلیة:٧(
وهو ((ح األزهریة ناقصة، قال: تامة، وقد عّدها بعض َمن شر نوا) (تكو  ، أنَّ ٤٧) ذكر أبو النجا في حاشیته:٨(

 .))المعنى حینئذ: أینما تكونوا مدركًا لكم الموت، وهو خال من الجواب، فلیتأمل ألنَّ  الیظهر لضیاع المعنى؛
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۱۳۹ 

 :)١(نحو قوله(قول األزهري:  ،ن معنى الشرط: ظرف مكان ضمَّ {وأنى}    
 ))٢(]جاتأجَّ  و ناراً  الً زْ جَ  باً طَ حَ  دْ جِ تَ           ا    هَ بِ  رْ جِ تَ سْ ها تَ تأتِ [أنَّى  فأصبحتَ 

 ظرف مكان خبرها،  :ىاسمها، وأنَّ  :من أخوات كان، والتاء المفتوحة :وأصبح ،لیالبیت من الطو 
نعت  :غلیظاً  مفعوله، وجزالً  :طباً حمتعد لمفعول واحد، و  ،أصاب :بمعنى )،وجدَ (مضارع  :وتجد

  ،أي: تتوقد ،وفاعله ضمیر عائد على النار، والجملة صفة نار ،مضارع ا:جلخطب، وتأجّ 
 :)٣(بقوله حذفت إحدى التاءین عمالً  ،تتأججن بتاءین ونون التوكید الخفیفة :وأصله

 .....               ......................اْبُتِدي ِبَتاَءْین َوَما  
 :)٤(لقول األلفیة ؛نون التوكید في الوقف ألفاً  وأبدلت

 ..................َوْقًفا                اـأِلفَ  حٍ ـَفتْ  دَ ـَبعْ  َوَأْبِدَلْنَها  
 ال حذف فیه، واأللف للتثنیة عائد على  ،ماض اتأجج :فهو مبني لمباشرة نون التوكید، وقیل

تأججت  :األلف لإلطالق، والفاعل ضمیر یعود على النار، واألصل :قیلو  ،الحطب والنار
 .فحذفت تاء التأنیث ضرورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، فأين: اسم شرط جازم، وما: صلة، وتكونوا: فعل الشرط وهو جمزوم وعالمة ]٧٨ساء:[سورة الناْلَمْوتُ 

جواب الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه سكون الكاف األوىل، والكاف الثانية  :جزمه حذف النون، ويدرككم
بفتح  }أنَّى{ :العاشر }و{مرفوع على الفاعلية،  :عالمة اجلمع، واملوت :حمل نصب على املفعولية، وامليم يف 

  اهلمزة والنون املشددة حنو قوله: 
 جاتأجَّ  و ناراً  جزالً  تجد حطباً           فأصبحت أنَّى تأتها تستجر بها    

  :بدل منه، وجتد :وهو جمزوم وعالمة جزمه حذف الياء، وتستجر ،فعل الشرط :فأىن: اسم شرط جازم، وتأهتا
    ،جواب الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه السكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، وهي:في شرح األزهريوروایة الدیوان تختلف عما ، ٤٣لبید بن ربیعة في دیوانه:ل) البیت ١(

 كال َمْرَكَبْیها تحَت ِرجلیَك شاِجرُ            فأْصَبْحَت أنَّى تأِتها َتْبَتِئْس ِبها 
 ،٢/٥٦:بویهوشرح أبیات سی ،٢/٤٨المقتضب:، و ٣/٥٨وبروایة الدیوان استشهد سیبویه في الكتاب:

واللمحة في شرح  ،٣/٢٠٤وشرح الرضي على الكافیة: ،٣/١٥٨٢الشافیة:، وشرح الكافیة ٢١٨:والمفصل
وبروایة األزهري استشهد ابن هشام في شرح قطر  ،٢٩٤وفتح رب البریة: ،٧/٩١خزانة األدب:و  ،٢/٨٧٧الملحة:
  .٩٠الندى:

 من متن األزهري. ) [...] تكملة البیت٢(
 ، والبیت بتمامه:٦٦اإلدغام: ) أي بقول ابن مالك في األلفیة، باب٣(

 ِفیِه َعَلى َتا َكَتَبیَُّن اْلِعَبْر             َوَما ِبَتاَءْیِن اْبُتِدي َقْد ُیْقَتَصْر 
 ِقَفا ِقَفن في َتُقولُ  كماَوْقًفا         هو:  بتمامه الشطر الثاني، و ٤٤باب نوني التوكید:) ٤(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱٤۰ 

 : )١(نحو قوله( :قول األزهري ،ظرف مكان ضمن معنى الشرط :}حیثماو {      
 ))٢(]ـُه َنَجاًحا ِفي َغاِبِر اَألْزَمانِ            ُیَقدِّْر َلَك اللَّـ [َحْیُثَما َتْسَتِقْم 

أي:  ،للموصوف )٤(/الصفة/من إضافة :)٣(، وغابر)یقدر(مفعول ونجاحًا:  ،البیت من الخفیف 
یطلق على المستقبل،  ،بالغین المعجمة :الغابرو  ،المقصودبالظفر  :في الزمان الغابر، والنجاح

  .)٥(ویطلق على الماضي أیضاً  ،وهو المراد هنا
وهي موضوعة للداللة على الحال، ثم  ،ها جازمةما للكوفیین من أنَّ  )٦("على" :}وكیفما{     

لوجوب موافقة و  ،لمخالفتها ألدوات الشرط ؛وقال البصریون: ال تعمل ،معنى الشرط تنضمَّ 
 .)٧(ذهبْ أ فال یجوز كیفما تجلْس  ،جوابها لشرطها في المعنى كمثال األزهري

أو معمول  ،ت بدونهاثمانیة عشر تمَّ ال ألنَّ  )؛ثمانیة عشر(معطوف على  }:وٕاذا في الشعر{     
ها ال فإنَّ  ؛النثرُ  :عرِ ــفي الشعر، وخرج بالش اإذ: ره: وأزیدك على الثمانیة عشرــلمحذوف تقدی

 تفید  ]ظ: ٤١[ إذا أنَّ  )٨(فیه، والفرق بینها وبین سائر األدوات حتى عمل سائرها دونهال ــتعم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حنو قوله: }حيثما{احلادي عشر  }و{
 ..ـه نجاحاً في غابر األزمان....اللَّـ ..حيثما تستقم يقدر لك 

 فحيثما: اسم شرط جازم، وتستقم فعل الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه السكون، ويقدر جواب الشرط وهو 
حنو: كيفما جتلس أجلس، فكيفما: اسم شرط {كيفما} الثاين عشر  {و}جمزوم وعالمة جزمه السكون أيضا 

وعالمة جزمه السكون، وأجلس جواب الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه جازم، وجتلس فعل الشرط وهو جمزوم 
  زيادة على الثمانية عشر،  {وإذا في الشعر خاصة}ويوجد يف بعض النسخ  السكون أيضا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤٣٧، وشرح شذور الذهب البن هشام:٢/٨٧٨مجهول القائل، وهو من شواهد: اللمحة في شرح الملحة: )١(

ة وخزان ،٢/١٠٨والمطالع السعیدة: ،٢/٣٩٩، والتصریح:١٧٨، ومغني اللبیب:٨٩وشرح قطر الندى:
 .٧/٢٠األدب:

 .[...] تكملة البیت من متن األزهري لإلیضاح )٢(
 .) في (ب، ج): وغابر <األزمان>٣(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٤(
علي جمیل عباس السامرائي، المصطلح الصرفي في العین والكتاب ودقائق التصریف ـــ دراسة موازنة ـــ ) =: ٥(

، ٣٣٣ـــ٣٣٠العدواني: محمد علي د. عبد الوهابأ.أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلیة اآلداب، بإشراف: 
 .٩٣وٕاعراب ثالثین سورة وآیة الكرسي من القرآن:

 .) في (ب، ج): <أي> على٦(
 .١٥٦وائتالف النصرة: ،٢/٥٦٩) =: اإلنصاف:٧(
 .في النثر> دونها) في (ب، ج): سائرها <٨(
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قول  ،)١(فیما یحتمل الوقوع وعدمه إالَّ كون توغیرها من األدوات الجازمة ال  ،التحقیق دائماً 
 :)٢((نحو قولهاألزهري: 
   ))٣(]َوإَِذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتَجمَّلِ               َأْغَناَك َربَُّك ِباْلِغَنى [اْسَتْغِن َما           
 ظرفیة مصدریة،  :الیاء، وما الكامل، واستغن: أمر من استغنى مبني على حذفالبیت من 

روي  :لالفقر والحاجة، فتجمَّ  :والخصاصة ،فاعل تصبك :فاعل بأغنى، وخصاصة :بكر و 
 ،)٥("لمَ الجَ " لِ ، أو كُ )٤("بربك"لمخلوق  ، وال تشتكِ الجمالَ  رِ هِ أظْ  :أي ،لَ مّ جمن ت أمرٌ  ،بالجیم

 ـــ بحاء مهملة ـــ لِ فتحمَّ  :دام، ورويإ، وأظهر أنك تأكل كل )٧(وهو الشحم المذاب ،)٦(+بفتحتین+
ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر *َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسراً تكلف المشاق العظیمة بالصبر  :أي ،لَ من تحمَّ  أمرٌ 
ظهوره اشتغال المحل  منر المانع على السكون المقدَّ  مبنيٌّ  )٩(/أمرٌ /وعلى كل فهو  ،)٨(ُیْسراً 

  ، لك، وٕاذا ابتالك بالفقر فاصبرغناء اهللاإاستغن مدة  :، والمعنىةوهي الكسر  ،بحركة القافیة
  قالت ذلك ،بنت أبي بكر الصدیق زوج النبي صلى اهللا علیه وسلم الخ):...(كقول عائشةوقوله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وإذا تصبك خصاصة فتجمل    واستغن ما أغناك ربك بالغنى       :               هقولحنو 

 :فاعل، وجتمل :فعل الشرط وهو جمزوم وعالمة جزمه السكون، وخصاصة :فإذا: اسم شرط جازم، وتصبك
أنت، وهو وفاعله مجلة فعلية يف موضع جزم على أ�ا جواب الشرط،  :فعل أمر وفاعله مسترت فيه وجوبا تقديره

محًال على مىت، كما  ــوإن كانت شرطًا غري جازم ـ ــألنه فعل طلب، وإمنا عملت إذا ـ ؛بالفاء املفيدة للربط نَ رِ وقُ 
 :أمهلت مىت محًال عليها، كقول عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٨، ومغني اللبیب:٣٦٧) =: الجنى الداني:١(
وروي بالجیم والحاء من (فتجمل) وروایة الحاء من شواهد: شرح الكافیة  ،) البیت لعبد قیس بن خفاف٢(

، وجواهر األدب في أدبیات وٕانشاء لغة العرب ـــ ٢/١٨٠، وهمع الهوامع:١٣١، ومغني اللبیب:٣/١٥٨٤الشافیة:
وخزانة  ،٢/٨٨٠ملحة:اللمحة في شرح ال ، روایة الجیم من شواهد:٢/٤٤٤ألحمد بن إبراهیم الهاشمي:

 .٢/١٩٠لعربیة:وجامع الدروس ا ،٤/٢٤٣دب:األ
 .[...] تكملة البیت من متن األزهري لإلیضاح )٣(
 .) في (ب، ج): "ربك"٤(
 .) في (ب، ج): "الجمیل"٥(
 .في (ب، ج) ) +...+ لیس٦(
وَتَجمََّل، أي أكل  ،والَتَجمُُّل: َتكلُُّف الَجمیلِ  ،َزیََّنهُ  :وَجمََّلُه، أي(( ٤/١٦٦٢قال الجوهري في الصحاح: )٧(

ي حم واشربي الُعفاَفَة، وهي ما بقالش يكل :أي ،يالت امرأة ال بنتها: تجملي وتعففق ،الَجِمیَل، وهو الشحم المذاب
   .))الضرع من اللبن في
 .٦ــــ٥) سورة الشرح، اآلیة:٨(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٩(
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  َبْكرٍ  َأَبا ُمُروا( ولم یقدر على الصالة بالناس فقال: ،النبي صلى اهللا علیه وسلم عُ وجَ  ا اشتدَّ لمَّ 
في أبیها،  أن یتكلم الناُس  وقالت ذلك خوفاً  ،لخإ...أبا بكر فقالت ابنته: إنَّ  ،)١()ِبالنَّاسِ  ُیَصلِّ فل

 :سمعیُ ، و )متى(بضمة ظاهرة بعد  مرفوعاً  )یقوم(رقیق القلب، والشاهد في وقوع  :ومعنى أسیف
 ،محذوف :الناس، والثاني :، وفاعله عائد على أبي بكر، ومفعوله األول)أسمعَ (بضم الیاء من 

، فیكون الناس عَ مِ من سَ  ،بفتح الیاء والمیم )عسمَ یَ (صوته أو قراءته، ویحتمل أن یكون  :تقدیره
 .هأي: صوت ،بالرفع فاعل، ومفعوله محذوف

 واهللا أعلم .   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) رواه ابن اجلوزي يف الناسَ  سمعُ يُ  ال  كَ ه متى يقوُم مقامَ (إنَّ أبا بكر رجٌل أسيف، وإنَّ رضي اهللا تعاىل عنها: 

 جامع املسانيد كما قال ابن مالك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٨٦، وعمدة القاري:١/٢٩٨الجمع بین الصحیحین ــــ لمحمد بن فتوح األزدي:) ١(
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 }باب مرفوعات األسماء{
المرفوعات والمنصوبات  :ثالثةاللما فرغ من األفعال وأقسامها شرع في األسماء وأقسامها       

من  كالمٍ  لوُّ ه ال یمكن خُ أنَّ  :)١("اً دمَ عُ "ومعنى كونها  ،دٌ مَ ها عُ ألنَّ  ؛والمخفوضات، وقدم المرفوعات
فهي دون المنصوبات  ،المجرورات منصوبة المحل ألنَّ  ؛، وأتى بعدها بالمنصوبات)٢(مرفوع
 أو ،األسماء المرفوعات :أي ،الصفة للموصوف إضافةمن  األسماء إلىوٕاضافة مرفوعات  ،لفظاً 

 :أي )نمِ (، أو اإلضافة على معنى األسماءُ التي هي  )٣("مرفوعاتٌ " :للبیان، وتقدیرها اإلضافة
تقدمت في قوله: قد  )٥([(فإنَّها)] مرفوعات األفعال )٤("نم"فقد احترز  ،، وعلى كلٍّ األسماء ِمن

باأللف والتاء  ،فیما یأتي ،صوبات ومخفوضاتنوم ،وجمع مرفوعات هنا ،الخأبدًا...وهو مرفوع 
هذه الثالثة صفة ما ال  ألنَّ  ؛على الحق ،مرفوع ومنصوب ومخفوض :وهو ،مفردها مذكر أنَّ مع 
اْلَحجُّ َأْشُهٌر قال تعالى:  ،وصفة ما ال یعقل یجوز فیها ذلك بقیاس ،وهو لفظٌ  ،یعقل

  .)٧(بن هشاماقاله  ،جمع شهر ،روهو أشهُ  ،صفة لمذكر غیر عاقل ،جمع معلوم )٦(مَّْعُلوَماتٌ 
بأن  :المبتدأ هو األصل، ووجه األول :المرفوعات، وقیل ه أصلُ على أنَّ  قدمه بناءً  :}الفاعل{    

 بأنَّ  :أقوى، ووجه الثاني المبتدأ معنوي، وما كان عامله لفظیاً  ]و: ٤٢[ وعامل ،عامله لفظي
 رأىا ، ولمَّ اصطالحاً  بطل كونه فاعالً  ــ متقدَّ  إنْ  ـــ ، والفاعلرَ أو تأخَّ  مَ تقدَّ  ،ثابتة )٨(ته"ابتدائی"

   لى األقوال الثالثة أشارإ و  ،)٩(منهما أصلٌ  كلٌّ  :قال ،ةمن القولین قویَّ  ة كلٍّ حجَّ  بعضهم أنَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {و}حنو: قام زيد   {سبعة وهي: الفاعل}من األمساء  {المرفوعات}خاصة  {باب مرفوعات األسماء}
  ،  حنو: ُضِرَب زيد، بضم الضاد وكسر الراء ،{المفعول الذي لم يسم فاعله} :الثاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (آ) "عمدة" والتصویب من (ب، ج). ) في١(
الحدود  =: االستغناء عنه، كالمبتدأ والخبر والفاعل.هو الجزء األساسي من الجملة، الذي ال یمكن  العمدة:) ٢(

 .٢٣١النحویة:
 ) في (ب، ج): "المرفوعات"٣(
 ) في (ب، ج): "عن"٤(
 ) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٥(
 .١٩٧) سورة البقرة، اآلیة:٦(
 .١/٣٧٧) =: شرح اللمحة البدریة:٧(
 .) "ابتدائیة المبتدأ"٨(
اختلف العلماء في أصل المرفوعات، فقیل: الفاعل هو األصل، وهو قول الخلیل، وقیل: المبتدأ، وهو  )٩(

، وشرح ١/١٩:في النحو ، واألصول١/٢٧٨=: الكتاب: اختاره الرضي،منسوب لسیبویه، وقیل: كالهما أصل، و 
 . ١/٩٣مع:همع الهواو  ١/٢٥٢والمطالع السعیدة في شرح الفریدة: ،١/٧٠الرضي على الكافیة:
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 :         )٢(بقوله ،في الفریدة )١(السیوطي

 لُ أو فاعِ  دأٌ تَ بهل مُ  عِ فْ في الرَّ                  لُ التأصُّ  هُ واختلفوا فیما لَ            
 لُ صْ أ لٌّ كُ  عُض لبَ ا قالَ  مَّ ن ثَ و                 مِ ـــلُ جْ یَ  تجاهٍ ال  ـلٍّ كُ  هُ ــجْ وَ وَ            
 إلیهالحتیاج المبتدأ  ؛ربه فاعل معنى، ثم بالخألنَّ  ؛بالمبتدأ منه، ثمَّ  ٌض وَ ه عِ ألنَّ  ؛بنائبهوأتى بعده 

 ؛أصله خبر المبتدأ، وأخر التوابع ألنَّ  ؛ه مبتدأ في األصل، ثم خبر إنَّ ألنَّ  ؛، ثم اسم كانغالباً 
 المتبوع. بعد  ها ال تكون إالَّ ألنَّ 

  .كونه تابع المرفوعقید بال  ،أي: التابع }وهو{     
عطف  : إنَّ )٣(على قول الرضي في البدل بناءً  جعل عطف البیان داخالً ب }أربعة أشیاء{     
، )٤(موضعین في هما مترادفان إالَّ نَّ أ، ومذهب الجمهور وبدل الكل من الكل مترادفان دائماً  ،البیان

 : )٥(األلفیة وهذا األخیر هو المشار إلیه بقول
 یْعُمَرا ُغَالمُ  َیا َنْحوِ  َغْیرِ  ِفي               َرىـــیُ  ةٍ ـــِلَبَدِلیَّ  اً ـــــَوَصاِلحَ               
 يِّ ـــْرضِ ــــِبالمَ  َدلَ ـُیبْ  َأنْ  َوَلْیَس                الَبْكِريِّ  َتاِبعِ  ِبْشرٍ  َوَنْحوِ               

 ،ا أن یكون بحروف مخصوصة أم الالتابع ال یخلو إمَّ  أنَّ  ،فیما ذكر ،ودلیل حصر التوابع
ا األول التوكید، والثاني إمَّ  ،ا أن یكون بألفاظ مخصوصة أم الاألول: عطف النسق، والثاني: إمَّ 

 أم ال، األول النعت،  ا أن یكون مشتقاً إمَّ  :األول البدل، والثاني ،بالحكم أم ال أن یكون مقصوداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنو: كان {أخواتها}  واسم{اسم كان}  اخلامس{و}  حنو: زيد قائم{المبتدأ وخبره}  :الثالث والرابع{و} 

 .للمرفوع {التابع} :السابع{و}  ،حنو: إن زيداً قائمٌ {أخواتها}  خرب{خبر إنَّ و}  :السادس{و}   ،زيد قائماً 
حنو: جاء زيد وعمرو  {العطف} :ثانيها {و}حنو: جاء زيد الكاتب {النعت}  :أوهلا {وهو أربعة أشياء}

 .  حنو: جاء زيد أخوك {البدل} :رابعها {و} ،حنو: جاء زيد نفسه {التوكيد} :ثالثها {و}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمام حافظ مؤرخ  بن سابق الدین الخضیري السیوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد  ،جالل الدین هو) ١(
، ٥١النور السافر عن أخبار القرن العاشر ـــ للعیدروس: = ترجمته في: )،هـ٩١١توفي سنة ( ،أدیب

 .٩١، وجالل الدین السیوطي، عصره وحیاته وآثاره ـــ طاهر سلیمان حمودة:٣/٣٠١واألعالم:
 .١/٢٥٢المطالع السعیدة في شرح الفریدة:=: ، و١٤ـــ١٣ )٢(
بغیة  = ترجمته في: ه)،٦٨٦توفي سنة ( ستراباذي،ن الرضي اإلمحمد بن الحس) هو نجم الدین، ٣(

وأنا ((قال:  ، إذ٢/٣٧٩: رأیه في شرح الكافیة:، و=٦/٨٦االعالم:و  ،٥/٣٩٤شذرات الذهب:، و ١/٥٦٧الوعاة:
 .))البدل جليٌّ بین بدل الكل من الكل وبین عطف البیان، بل ما أرى عطف البیان إالَّ إلى اآلن لم یظهر لي فرٌق 

، ٢/١٥١، والتصریح بمضمون التوضیح:٢/٣٥٧، وشرح األشموني:٢/٩٩٠) =: توضیح المقاصد والمسالك:٤(
 .٣/١٢٧وحاشیة الصبان:

 .٣٧) باب العطف:٥(
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ثم  الفاعل، م المصنفُ بأن قدَّ  الترتیب):(على هذا قول األزهري:  ،)١(والثاني عطف البیان
 ب التوابع على حسب ما ظهر له، وٕاالَّ المصنف رتَّ  وهكذا، ثم إنَّ  ،فاعله سمَّ المفعول الذي لم یُ 

ثم البدل، ثم  ،اجتمعت التوابع في تركیب، فیجب تقدیم النعت، ثم عطف البیان، ثم التوكید فإنْ 
ه أخوك أبو بكر نفسُ  العاقلُ  جاء الرجلُ (عطف النسق، والمثال الجامع لها على ترتیبها: 

 :)٣(وال في قوله ،ال في األبواب ،في األلفیة ، ولم یرتبها أیضاً )٢(و)وعمر 
 َوَبَدلْ  َوَعْطفٌ  َوَتْوِكیدٌ  َنْعتٌ .........................                            
من المصنف المعلوم، ویكون  حالٌ  ،اسم فاعل ،ه بكسر الدالاألولى أنَّ  ):...الخماً (مقدِّ وقوله: 

 .غنى بما قبلهستَ مفعوله، وهذا الكالم مُ ـــ بالنصب  ) ـــاألولَ ( :قوله
 .)٤(+واهللا اعلم+ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدماً األول فاألول.، وسيأيت تفصيلها يف أبواب متفرقة على األثر على هذا الرتتيب بعينه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٠٧:، والتصریح٢/٧٥٨للجوجري: ) =: شرح شذور الذهب١(
 .٢/٢٠٩، والمطالع السعیدة في شرح الفریدة:١/١٨٩ح األشموني:، وشر ٢/٢٧٥) =: شرح اللمحة البدریة:٢(
 اُألَولْ  اَالْسَماءَ  اِإلْعَراِب  ِفي َیْتَبعُ          :، وصدر البیت٣٥) باب العطف:٣(
 +...+ لیس في (ب، ج). ما بین )٤(
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 }باب الفاعل{
، )١(هو التعریف باألمر الخارج عن الماهیة :سملرَّ ا الخ)...ه ببعضمَ سَ (رَ : قول األزهري      

ه یشمل جمیع قال الرفع لیس خاصة للفاعل، ألنَّ خارج عن الماهیة، ال یُ  كونه مرفوعاً  والشك أنَّ 
ة عندهم قسمان: ا نقول: الخاصَّ ألنَّ  ؛ه یشمل اسم كانألنَّ  ؛المرفوعات، وكذلك تقدیم الفعل علیه

، وما یختص بالشيء لخروج بعض )٢(وال یكون لغیره كالضاحك لإلنسان ،ما یختص بالشيء
 ما به لكنه یخرج ،)٣(+به+فالمشي ال یختص  ،لإلنسان ]ظ: ٤٢[ يشاألشیاء دون بعض كالما

لخروج  ؛ةیإضاف ،الرفع والتقدیم :، وهذا الثاني هو المراد هنا، فتكون الخاصة التي هي)٤(یمشي ال
، وبه یسقط اعتراض من اعترض )٥(شيء دون شيء، والتعریف بالخاصة اإلضافیة صوبه السید

ولو أراد المصنف حده بالذاتیات لقال اسم، أو ما في تأویله  ،ه)(خواصّ على األزهري في قوله: 
 ،)٦(فعل أو فاعل ةأسند إلیه فعل، أو ما في تأویله على طریق

َأَلْم ، والمؤول نحو قوله تعالى: )٧("زید"أطلق فیه فیشمل االسم الصریح نحو:  :}هو االسم{    
  ،)خشوعـ(فیؤول أن تخشع ب ،)٩(َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأنَزْلَنا ،)٨(َیْأِن ِللَِّذیَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  {الفاعل هو االسمه تقريبًا على املبتدئ فقال: ه ببعض خواصّ رمسََ  الفاعل} {باب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شارح للشيء بتعدید أوصافه الذاتیة فالحدُّ الرسمي: هو اللفظ ال((وٕامَّا رسمي،  ،وٕامَّا لفظي ،) الحدُّ إمَّا حقیقي١(

روضة الناظر وجنة المناظر ـــ البن  ،))والالزمة بحیث یطَّرد وینعكس كقوله في حد الخمر: مائع یقذف بالزبد
 .  ٥٢، و=: حاشیة أبي النجا على شرح األزهري لآلجرومیة:٦ُقدامة المقدسي:

=: اإلشارات والتنبیهات ــــ ألبي علي  المطلقة، ي الخاصة، ویسمى بالخاصةهذا هو القسم األول من قسم) ٢(
، وحاشیة أبي ٥/٣حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـــ لعبدالحمید الشرواني:و ، ٣٩٨بن سینا:

 . ١/١٢٦، وجامع العلوم في اصطالحات الفنون:٥٣النجا:
 .) +...+ لیس في (ب، ج)٣(
، ٣٩٨:والتنبیهات=: اإلشارات  الخاصة، ویسمى بالخاصة اإلضافیة، هذا هو القسم الثاني من قسمي) و ٤(
، وجامع العلوم في ٥٣، وحاشیة أبي النجا:٥/٣:المنهاج حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرحو 

 .١/١٢٦اصطالحات الفنون:
والخاصة اإلضافیة هي المرادة (( :٤٨قال أبو النجا في حاشیته على األزهري:؛ ي: السید الشریف الجرجانيأ) ٥(

كاسم كان  دون بعضكالمبتدأ  یخص الفاعل بالنسبة إلى بعض أغیاره ألن ما ذكره من كونه مذكورًا قبله فعلههنا؛ 
 /و.٧٠الدرة الشنوانیة، اللوحة:تعلیق و=:  ،))وأخواتها، والتعریف بالخاصة اإلضافیة كاف كما صّوبه السید

 .١/٣٨٢) =: شرح اللمحة البدریة:٦(
 .) في (ب، ج): قام زید٧(
 .١٦) سورة الحدید، اآلیة:٨(
 .٥١) سورة العنكبوت، اآلیة:٩(
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  . )إنزالناـ(أنزلنا ب )١(+أنَّا+و
قام الفتى  :مثال األول: قام زید، ومثال الثاني ،محالً  أو أو تقدیراً  )٢("لفظاً " :}المرفوع{      

َما  كقوله تعالى: ،الزائدة )نمِ ـ(الفاعل المجرور في اللفظ ب :روالقاضي وغالمي، ومن المقدَّ 
كالهما  )اهللا(ولفظ  )بشیرـ(ف ،)٤(َوَكَفى ِبالّلِه َشِهیداً وبالباء الزائدة نحو:  ،)٣(َجاءَنا ِمن َبِشیرٍ 

 )٦("المانع اشتغال" )٥("بضمة في آخرهما"هما فاعالن مرفوعان  :، وفي التقدیرمجرور لفظاً 
 إذا وهو ما ـــي ــاألولى، والباء في الثانیة، ومثال المحلّ  في )نمِ (المحل بحركة حرف الزائد وهو 

نحو: هذا، وجاء الذي جاریته ذاهبة، ورفع  ـــــ موصوالً  أو إشارةكما إذا كان اسم  اً یكان الفاعل مبن
 ؛والفاعل أولٌ  ،ه عمدةٌ ألنَّ  أوٌل؛ الرفع ألنَّ  ؛الفاعل بالرفع وخصَّ  ،الفاعل للفرق بینه وبین المفعول

ویرفع المفعول  ،وقد ینصب الفاعل ،لألول فأعطى األولَ  ،رتبته سابقة على رتبة المفعول ألنَّ 
 ؛من باب القلب، وأبهم المصنف رافعه جَر،الح ، وكسر الزجاجُ المسمارَ  كقولك: خرق الثوبُ  لفظاً 

في  فاعالً  : كونه)٨(: اإلسناد، وقال خلف)٧(فقال هشام ،على األقوال في رافعه لیكون كالمه جاریاً 
 ،، وما أشبهه من اسم الفعل واسم الفاعل، وأمثلة المبالغةرافعه الفعلُ  نَّ أ :المعنى، والصواب

 ،)٩(المعتمدین والجار والمجرور ،والظرف ،والمصدر واسمه ،واسم التفضیل ،المشبهة والصفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المرفوع}
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ما بین +...+ لیس في (ب، ج)١(
 .>: لفظاً أي) في (ب، ج): <٢(
                                         .١٩المائدة، اآلیة:) سورة ٣(
 .٧٩) سورة النساء، اآلیة:٤(
 بضمة <مقدرة> في آخرهما.) في (ب، ج): ٥(
 ) في (ب، ج): المانع <من ظهورها> اشتغال.٦(
النحوي الكوفي، أحد أعیان أصحاب الكسائي، له من  ام بن معاویة الضریر،هش هو أبو عبد اهللا، )٧(

= ترجمته في: نزهة األلّباء في  ه)،٢٠٩والقیاس، توفي سنة (التصانیف: كتاب مختصر النحو، والحدود، 
ارتشاف رأیه في: = و ،٢/٣٢٨وبغیة الوعاة: ،٢/٣٨:ه النحاة، وٕانباه الرواة على أنبا١٢٩:الدباءطبقات ا
 .١/٥١٠الهوامع:، وهمع ٣/١٣٢٠الضرب:

، األشعري خلف األحمر: هو خلف بن حسان ویكنى أبا محمد وأبا محرز، كان مولى لبني بردة بن موسى) ٨(
)، له مقدمة في هـ١٨٠(مات سنة  ،عمرو بن العالء وأخذ عنه عیسى بن عمر وأب ،كان أعلم الناس بالشعرو 

وأخبار  ،١/١٥٦:واألمالي ،٢٦:مراتب النحویین ،٧٦٣ــــــ البن قتیبة: الشعر والشعراء :ترجمته في = النحو،
، وشرح ٢/١٠٧:البن مالك رأیه في: شرح التسهیل=: و ،١١/٦٦:ومعجم األدباء ،٤٠البصریین: النحویین

 . ١/٣٩٥:ریح، والتص٣/١٣٢٠، وارتشاف الضرب:١/٢٠٤الرضي على الكافیة:
وشرح  ،٣/١٣٢٠وارتشاف الضرب:، ١/٢٠١=: شرح المفصل: أو استفهام، ،ي: المعتمدین على نفي) أ٩( 

 .١/٣٩٥والتصریح بمضمون التوضیح: ،٣٨٥ـــ١/٣٨٣البدریة: اللمحة

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱٤۸ 

لكونه  ؛الفعل ه خصَّ نَّ أله  ، والعذرُ )شبههأأو ما ( :یدز األولى أن ی )،بفعله(: األزهري فقول
 حقیقةً  اإم اً الفعل مذكور  )١("كون" }المذكور قبله فعله{ف علیه في قوله ، والقتصار المصنِّ األصلَ 

: فاعل )أحدٌ ـ(ف )٢(َوإِْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاَركَ كما في قوله تعالى:  كماً أو حُ  ،كقام زیدٌ 
منه  ُض عوَّ منه استجارك، والمُ  َض وِّ ه عُ نَّ أل ؛، فالفعل لیس مذكوراً )استجارك(محذوف یفسره  بفعلٍ 
بالمذكور و  ،والمجرورُ  المنصوبُ  :وبالمرفوع ،والحرفُ  الفعلُ  :ویخرج باالسم، )٣(ره كالمذكو غیرُ 

وتابع المرفوع  ،ه یشمل اسم كانألنَّ  ،لرسم غیر مانعافإن قلت: هذا  ،المرفوعات غالبُ  :قبله فعله
 األزهري،كما قال  ئ،هو للتقریب على المبتد إنَّما قلت: هذا الحدُّ  ،بالفعل نحو: قام زید العاقل
 نَّ أل ؛حكماً  أو حقیقةً  إما :)...الخ(الصادر منه األزهريقول  ،ن لهوالشیخ المعلم هو الذي یبیّ 

 ،في االصطالح فقط ]و: ٤٣[ قام زید، وفاعلٌ ـ: ك معنى واصطالحاً  فاعلٌ  :ثالثة أقسامالفاعل 
 نَّ ، أل)٤(َبِشیرٍ َما َجاءَنا ِمن  نحو: ،وما قام زید، وفاعل في المعنى دون اللفظ ،نحو: مات زید

من  :أي (فعلم منه)وقوله:  ،)٥(قاله غیر واحد ،وفي اللفظ مجرور بمن الزائدة ،بشیر فاعل معنى
 :)٦(تعریفه بجنس المثال في األلفیة بقوله ىإلتعریف الفاعل المشار 

 اْلَفَتى ِنْعمَ  َوْجُههُ  ُمِنیراً  َزْیدٌ             َأَتى َكَمْرُفوَعيْ  الَِّذي َاْلَفاِعلُ                 
 كقوله من كونه مع غیر الفعل كالمصدر، فقد یكون مجروراً  )مع الفعل(بقوله:  األزهريحترز او 

 وال وقوله: ( )،اهللا(وهو  ،الفاعل إلىمصدر مضاف  )دفعـ(ف )٧(َوَلْوَال َدْفُع الّلِه النَّاَس  :تعالى
 :)٨(في األلفیة بقوله أشارهذا  إلى): ...الخراً مؤخَّ  إالَّ یكون 

  ...... .             ..........................َفاعلٌ  ِفْعلٍ  َوَبْعدَ                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاعل وهو اسم مرفوع بفعله الصادر منه وهو قام، وقام  :حنو: قام زيد، فزيد {المذكور قبله فعله}بفعله  
وال يكون مع الفعل إالَّ مرفوعاً، و ال يكون إال مؤخَّراً مذكور قبل زيد، فعلم منه أنَّ الفاعل ال يكون إالَّ امساً، 

  ، عن الفعل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): <ثم> كون١(
 .٦) سورة التوبة، اآلیة:٢(
 .١/٢١٦:على الكافیة شرح الرضي =: )٣(
 .١٩) سورة المائدة، اآلیة:٤(
 .١/٣٩٥، والتصریح:٢/٧٨المسالك:وأوضح  ،١/١٠١، واألصول في النحو:١/٣٨الكتاب: ) =:٥(
 .١٧) باب الفاعل:٦(
 .٢٥١) سورة البقرة، اآلیة:٧(
 ، والبیت بتمامه: ١٧) باب الفاعل:٨(

 اْسَتَتْر  َفَضِمیرٌ  َوٕاالّ  َفْهوَ                 َظَهر َفإنْ  َفاعلٌ  ِفْعلٍ  َوَبْعدَ                           

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱٤۹ 

هما حدُ أ :مبتدأ محذوف تقدیرهل خبر هنَّ أرفعه على  مما قبله، ویصحُّ  ه بدالً جرُّ  یصحُّ  :}ظاهرٌ {    
  .یبةطاب وال غَ م وال خِ هو الذي لم یدل على تكلُّ  :ظاهر، والظاهر

  .ةغیب أوخطاب  أوم على تكلُّ  هو الذي دلَّ  }:ومضمر{    
یرفع الظاهر، ) لیس المراد أن كل ماض یرفعه الماضي...الخ( :األزهريقول  :}الظاهر{ف    
وحاشا) في االستثناء ال ترفع إالَّ الضمیر المستتر، ولیس  ،وعدا ،التعجب، و(خال (أْفَعَل) في بل

، ال یرفع إالَّ المراد أنَّ كل مضارع یرفع الظاهر، بل (ال یكوُن) في قولك: قام القوُم ال یكوُن زیداً 
 :، وأمَّا تبعًا فیرفعه، نحو قوله تعالىأي: استقالالً  ،)ال یرفعه األمرو وقوله: ( الضمیر المستتر،

 َاْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّة)ي ــــى الضمیر المستتر فــــر معطوف علـــــفزوجك: اسم ظاه )١
 اسكن، والعامل في المعطوف وهو (زوجك)، هو العامل في المعطوف علیه المستتر، وأنت

  توكید له. )٢(+المذكور+
 : جرَّد الفعل من عالمة التثنیة والجمع على اللغةن...الخ}اویقوم الزید {قام الزیدان    

 :)٤(، المشار إلیها بقول األلفیة)٣(الفصحى
 ...........َجْمعٍ  َأوْ  ِالْثَنْینِ               ُأْسِنَدا َما إَذا اْلِفْعلَ  َوَجرِّدِ                 

عالمة  ،سند للجمعلموا ،على التثنیة عالمةً  األلفَ  ،المسند للمثنى الفعلَ  لحقُ أخرى تُ  ك لغةٌ لوهنا
 لغة قوم من :يأ ،)٥()أكلوني البراغیث(لغة  :هذه اللغة یسمیها النحاةو  ،الجمع وهو الواو والنون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرفعه املاضي واملضارع إذا {مضمر فالظاهر}  قسمظاهر و} { قسم} قسمين{على  أي: الفاعل{وهو} 

 ،{نحو قولك: قام زيد األول: املفرد املذكر ،األمر، مث الظاهر على عشرة أقسامأسند إىل غائب وال يرفعه 
املذكر السامل حنو  مجع :الثالث ،{قام الزيدان ويقوم الزيدان و}املثىن املذكر حنو قولك:  :الثاينويقوم زيد و} 

  ،قام الرجال ويقوم الرجال :الرابع مجع املذكر املكسر حنو قولك ،}و الزيدون{قام الزيدون ويقوم قولك: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥البقرة، اآلیة:) سورة ١(
 .+...+ لیس في (ب، ج)ما بین ) ٢(
َوَجَب تجریده من عالمة تدّل على ـــ  مثنًى كان، أو جمعاً ـــ َأنَّه إذا أسند الفعل إلى ظاهر  جمهورالمذهب ) ٣(

، ٢/٥٨٥ك:=: توضیح المقاصد والمسال ،إذا ُأسند إلى مفرد فیكون حاُله كحاِله، التثنیة، أو الجمع
 .٢/١٢:وضیاء السالك ،١/٣٤٨، والمطالع السعیدة في شرح الفریدة:١/٤٠٣:والتصریح

 .الشَُّهَدا َكَفازَ  َجْمعٍ  َأوْ  ِالْثَنْینِ  :       بتمامه الشطر الثاني، و ١٧) باب الفاعل:٤(
الفعل الماضي ) المتكلمون بهذه اللغة هم بنو الحارث بن كعب، وحسب هذه اللغة یلحق ضمیرا التثنیة والجمع ٥(

والمضارع مع أنه مسند إلى الفاعل الظاهر، فیقال: قاما الزیدان، وقامتا الهندان، وقاموا الزیدون، وُقْمَن الهندات. 
 ،١/٢٨والجنى الداني: ،٢/٥٨٦وتوضیح المقاصد والمسالك: ،١/٧١النحو: ، واألصول في١/٧٨=: الكتاب:

 .  ٢/٨٠وشرح ابن عقیل:

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱٥۰ 

 :)١(وٕالیها اإلشارة بقول األلفیة ،العرب یقولون ذلك
 ُمْسَندُ  َبْعدُ  ِللظَّاِهرِ  َواْلِفْعلُ               َوَسِعُدوا َسِعَدا ُیَقالُ  دْ ـَوقَ                 
على تأنیث فاعله، وٕالیها  ، بلحاق تاء التأنیث دالةً )لخإ...قامت هند :قولك نحو(قول األزهري: 

 :)٢(اإلشارة بقول األلفیة
 ...............ِألْنَثى َكانَ               ِإَذا يـالَماضِ  يِ ـَتل َتْأِنیثٍ  َوَتاءُ            

كان نحو:  التأنیث مفرداً  حقیقي إذا كان الفاعل :)٣([(أحدهما)] وتلزم هذه التاء في موضعین: 
أن یكون الفاعل  :لحق في المثنى، ثانیهماهو اعلى ما  ،قامت الهندان :مثنى نحو وأ، قامت هندٌ 

على حقیقي التأنیث نحو: هند قامت أو  على مؤنث ال فرق بین كونه عائداً  عائداً  مستتراً  ضمیراً 
 : )٤(وٕالى لزوم التاء في الموضعین أشار في األلفیة بقوله ،مجازي التأنیث نحو: الشمس طلعت

 رِ ــــحِ  َذاتَ  مٍ ــــُمْفهِ  َأوْ  لٍ ـــُمتَّصِ              رِ ـــــــُمْضمَ  لَ ــــعْ ــــفِ  َزمُ ــــــَتلْ  اـمَ ـــــَوإِنَّ             
كان الفاعل مجازي التأنیث نحو: طلعت الشمس، أو كان الفاعل جمع مؤنث أو  نْ إ و  ]ظ: ٤٣[

 :)٥(بقول األلفیة عمالً  ،ما في معناه جاز فیه وجهان
 اللَِّبنْ  ِإْحَدى َمعْ  َكالتَّاءِ  ُمَذكَّرٍ              ِمنْ  السَّاِلمِ  ِسَوى َجْمعٍ  َمعْ  َوالتَّاءُ            

 وٕاالَّ  ـــ تقریباً  ـــ جعلها عشرةً  ):...الخ(العاشروقوله:  ،المذكر السالم فیتعین التجرید جمع مع وأما
 ضیف فتارةً أُ  نْ إ و  ،أن یضاف أو ال )٦("االمراد إمَّ " ألنَّ  ؛فأقسام الظاهر ال تنحصر في العشرة

  ،وٕالى ظاهر كذلك ،مجموع أومفرد أو مثنى  ،یضاف إلى ضمیر متكلم أو مخاطب أو غائب
  .)٧(قاله الفیشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قامت اهلندان وتقوم  :قولك حنوقامت هند وتقوم هند والسادس املثىن املؤنث  :واخلامس املفرد املؤنث حنو قولك

الثامن مجع املؤنث املكسر حنو و اهلندان والسابع مجع املؤنث السامل حنو قولك: قامت اهلندات وتقوم اهلندات
 :التاسع املفرد املضاف لغري ياء املتكلم من األمساء اخلمسة حنو قولك }و{ قامت اهلنود وتقوم اهلنود :قولك

 قام غالمي ويقوم غالمي وما أشبه  :العاشر املضاف لياء املتكلم حنو قولك }قام أخوك ويقوم أخوك و{
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧الفاعل:) باب ١(
 اَألَذى ِهْندُ  َكَأَبتْ ِألْنَثى  َكانَ : ، والشطر الثاني بتمامه١٧) باب الفاعل:٢(
 .) [(...)]: زیادة واجبة من (ب، ج)٣(
 .١٧) باب الفاعل:٤(
 .١٨) باب الفاعل:٥(
 .المراد <أّنه> إمَّا ) في (ب، ج)٦(
الكفراوي لآلجرومیة، ولم یتیسر لنا االطالع على هذه یته على شرح في حاش موجود الفیشي لعلَّ ما قاله )٧(

 .المخطوطة
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 ،ثالثة أحرف أكثر ما وضع علیه الضمیر نَّ أ): بیانه (اختصاراً قول األزهري:  :}والمضمر{     
اثنا عشر وقوله: ( ،سبعة وأكثره ،وأقل ما وضع علیه الظاهر ثالثة أحرف ،وأقله حرف واحد

 :): أي(ومجموعهاوقوله:  ،بین كونه لمذكر أو لمؤنثال فرق  ،واحداً  جعل المثنى قسماً ب): اً قسم
الحاصلین من ضرب قسمي بضمیر التثنیة العائد على  ،امومجموعه :وفي بعض النسخ ،األقسام

دأ ت(هو الذي ال یب :األزهري فالمتصل: قول، منفصل في اثني عشر أقسام الضمیرالمتصل وال
وتبقى ضمائر النصب  ،فیخرج به ضمیر الرفع المنفصل ،جعله مبتدأ ال یصحُّ  :أي الخ)...به

فال یغني  )،الخإالَّ... وال یلي(أخرجها بقوله: ف ،ها ال یبتدأ بها أیضاً ألنَّ  ؛)١(اينحو: إیَّ  ،المنفصلة
المراد باالبتداء وقوعه في أول  ولیس ،األول عن الثاني، نعم الثاني یغني عن األول وال یضر

  لى حقیقة المتصل إ و  ،)٢(الكالم حتى یستغني باألول عن الثاني، وبه یسقط اعتراض الفیشي
 :)٣(في األلفیة بقوله أشار

 َداــأبَ  اْخِتَیاراً  ِإالَّ  يـَیلِ  َوالَ                  ُیْبَتَدا االَ ـمَ  ِمْنهُ  اتَِّصالٍ  َوُذو           
 :)٤(كقول الشاعر ،فیه )إالَّ (قد یلي المتصل ف ،بنفي االختیار من االضطرارواحترز 

 َأن َال ُیَجاِوَرَنا إالَِّك َدیَّارُ                َوَما ُنَباِلي إَذا َما كْنِت َجاَرَتَنا           
 ه الولیس المراد أنَّ  ـــ كما یأتيـــ الضمائر مبنیة  ألنَّ  ؛یرفع محله :أي ،)یرفعه الماضيو (وقوله: 

  األزهري ل المصنف للماضي، وسیمثلرفعه الصفات كضارب، ومثَّ تما ذكر، بل كذلك  یرفعه إالَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثنا عشر ضمرياً وهو ما كين به عن  {المضمر}الفاعل  {و} ،كلها اسم ظاهر فالفاعل يف هذه األمثلة ،ذلك
الظاهر اختصاراً، وهو قسمان: متصل ومنفصل، وكل منهما إما ملتكلم وحده أو معه غريه، أو ملخاطب أو 
ملخاطبة أو مثنامها، أو جلميع الذكور املخاطبني، أو جلميع اإلناث املخاطبات، أو للمفرد الغائب، أو للمفردة 

مطلقاً، أو جلمع الذكور الغائبني، أو جلمع اإلناث الغائبات، وحاصل كل من قسمي الغائبة، أو للمثىن الغائب 
قسماً، وجمموعها أربعة وعشرون حاصلة من ضرب اثنني يف اثين عشر، فاملتصل  اثنا عشراالتصال واالنفصال 

 {نحو قولك : وذلك واألمر، ،واملضارع ،املاضي :عهويرف ،يف االختيار يلي إالَّ ال هو الذي ال يبتدأ به و 
 {وضرْبنا}بسكون الباء، فالتاء املضمومة ضمري املتكلم وحده، حمله رفع على الفاعلية بضرب  ضرْبُت}

 بضرب بسكون الباء، فنا ضمري املتكلم مع غريه أو املعظم نفسه، وموضعها رفع على الفاعلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، من هذه األطروحة.١٩٧، ص:باب النعت ) سیذكر المحشي أنواع الضمائر المتصلة والمنفصلة في١(
   ا.المذكورة آنفًا التي لم یتیسر لنا االطالع علیه في حاشیته هو لعلَّ ما قاله )٢(
 .٦) باب النكرة والمعرفة:٣(
للضرورة  )إالَّ (حیث أوقع الضمیر المتصل بعد  )كإالّ (قوله:  فیه الشاهدو ) البیت من البسیط، مجهول قائله، ٤(

في شرح  والمقاصد النحویة ،١٦٨، والمفصل:١/٣٠٧:الخصائص وهو من شواهد: ،إیاك الشعریة، والقیاس: إالَّ 
 .٥/٢٧٨:وخزانة األدب ،١/٥٧:؛ وهمع الهوامع١/٢٥٣ـــ للعیني: شواهد شروح األلفیة
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یشمل غیر األلف ما إذا كان الخ): ...ألف غیر (وكانوقوله: ، للمضارع واألمر آخر الباب
 ه إذا كانبغیر ألف نحو: غزونا، ورمینا، ومفهومه أنَّ  نا، وما إذا كان معتالً نحو: ضربْ  ،صحیحاً 

، فالنون في محل نصب مفعول به، وبقي على األزهري قید آخر، وٌ عمر ، ورمانا نحو: دعانا زیدٌ 
 )١(َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنامن نحو قوله تعالى:  احترازاً  ؛وهو أن یكون ما قبل النون من أصول الكلمة

أصول ه لیس من لكنَّ  وٕان كان ساكناً  ـــ وهو تاء التأنیثــــ ما قبلها  ألنَّ  ؛فالنون في شغلتنا مفعولةٌ 
  .الكلمة
لحركة " مناسبةً  ؛ت التاء مع المتكلممَّ ما ضُ إنَّ  الخ):...(بكسر التاءقول األزهري  :}تِ وضربْ {    

 ؛سرت في خطاب المفردة المؤنثةوكُ  ،)٣([(المذكر)] تحت في خطاب المفردوفُ  ،)٢(فرد"الفاعل الم
خطاب المذكر أكثر من  نَّ أل ؛للتخفیف وا المذكر بالفتح طلباً صُّ بین المتكلم والمخاطب، وخَ  فرقاً 

فأعطى  ،شرف من المؤنث، والفتح أشرف من الكسرأالمذكر  وألنَّ  ]و: ٤٤[ خطاب المؤنث
 . )٤(األشرف لألشرف

 الذي یدل على التثنیة ألنَّ  ؛): فیه مسامحةلخوالمیم واأللف...إ(قول األزهري:  :}وضربتما{     
 ،حركة التاء فیه إذذكر، میلتبس بخطاب المفرد ال لئالَّ  ؛نىثهو األلف، وزیدت المیم في الم إنَّما

 ؤتَ وزیدت المیم في خطاب جمع المذكر اآلتي، ولم یُ  ،نشأ عنها ألفشبع فیُ قد تُ  ،وهي الفتحة
قد تشبع  ،وهي الضمة ،فیه حركة التاء إذالموضوع للمتكلم وحده،  ُت)ضربـ(یلتبس ب لئالَّ  ،بالواو

  ،المذكر في جمع للمیم دة في جمع المؤنث مقابلةً المشدَّ  ، وزیدت النون)٥(فینشأ عنها الواو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا حيث سكن ما قبلها وكان غري ألف فإ�ا فاعلة وإن انفتح ما قبلها فهي مفعولة حنو: ضربـََنا زيد 
بكسر التاء  }{وضربتِ بفتح التاء للمخاطب املذكر، وموضع التاء رفع على الفاعلية بضرب  }{وضربتَ 

بضم التاء للمثىن املخاطب مطلقاً مذكراً كان أو  ما}{وضربتُ للمخاطبة وموضع التاء رفع على الفاعلية بضرب، 
 حرفان داالن على التثنية وامليم واأللف ،مؤنثًا فالتاء اسم مضمر يف موضع رفع على الفاعلية بضرب

بضم التاء جلمع الذكور واملخاطبني والتاء اسم مضمر يف حمل رفع على الفاعلية بضرب وامليم حرف  {وضربتم}
  بضم التاء جلمع اإلناث املخاطبات، والنون املشددة حرف :}نَّ {وضربتُ  ،املخاطبنيدال على مجع الذكور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .﴾َسَیُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اَألْعَراِب َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنا َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلَنا﴿ا: ، ومنه١١الفتح، اآلیة:) سورة ١(
 .، والتصویب من (ب، ج)) في األصل: لحركة الفاعل المعرب٢(
 .[(...)] زیادة لتوضیح السیاق من (ب، ج) )٣(
 .٢/١٢٢) =: شرح الرضي:٤(
أنشأت  وٕاذا فعلت العرب ذلك((، قال: بمطل الحركات ٣/١٢٣) وهذا ما أطلق علیه ابن جني في الخصائص:٥(

 .))فتنشئ بعد الفتحة األلف، وبعد الكسرة الیاء، وبعد الضمة الواو ،عن الحركة الحرف من جنسها
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هذه النسخة هي  ):الخ...(حروف دالة على التثنیة والجمعوقوله:  ،)١(يك الرضقال جمیع ذل
 ،...الخ، بزیادة التذكیر والتأنیثدالة على التذكیر والتأنیث والتثنیة )٢(ها"وفي بعض"الصواب، 

ق ما یفرَّ ٕانَّ و  ،ك حرف بعد التاء في خطاب غیر المثنى والجمعله لیس هناألنَّ  ؛وهي غیر صواب
 .لمذكر والمؤنث بفتح التاء وكسرهافیه بین خطاب المفرد ا

ال یمكن و المستتر ما له صورة في الذهن  اعلم أنَّ هو):  :(تقدیرهقول األزهري:  }:ضربَ {    
األزهري أطلق  إذا علمت الفرق بینهما ظهر لك أنَّ  ،یمكن النطق به )٣(ر"دقوالم" ،النطق به

 ، ومثل هذا یقال في: هندٌ )تقدیره( :بدلیل قوله ،به التقدیر وأراد ،)مستتر(االستتار في قوله: 
 .المذكور بعد ،تْ ضربَ 
 األقسام من أنَّ  ــما مرَّ  ـــ ): وجه سقوطهالخ...(وهذا المثال ساقط: قول األزهري: }وضربا{    

 .واحداً  لمذكر والمؤنث قسماً ابجعل المثنى  ،اثنا عشر
 زاد ما تُ لتطرفها، وٕانَّ  ؛بعد الواو طّ ـــفي الخ :أي ،(واأللف زائدة)قول األزهري:  }واربُ وضَ {    

یغزو ویدعو،  :مع الفعل، فخرج باألول نحو ،متطرفة ،تكون بعد واو الجمع أنْ  :بشروط ثالثة
ا ألنَّ  ،رفةــــها غیر متطث نحو: الزیدون ضاربون، وال یقال إنَّ ــــبالثالو الثاني نحو: ضربوك، بو 
   ،ذه الثالثةــــال تلحق األلف هـــــف راً ــــــوقعت آخو واــــالف ،لة منزلة التنوینزَّ ــمن ونـــــالن :ولــــــنق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلميع هي الفاعل وما اتصل هبا حروف دالة على التثنية التاء يف  أن وما ذكرناه من ،ال على مجع اإلناثد

 هو قولك زيد{و}  فهذه أمثلة احلاضر وما بقي للغائب ،وال تقع هذه التاء إال فاعلة ،واجلمع هو الصحيح
{و} عل ضرب عائد على زيد حمله رفع على انه فا ،ففي ضرب ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره: هو} {ضربَ 

ففي ضربت ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره: هي، عائد على هند، مرفوع احملل على الفاعلية } تْ {ضربَ هند 
فاأللف ضمري املثىن املذكر  {ضربا} الزيدان{و} والتاء الساكنة املتصلة بالفعل حرف دال على تأنيث الفاعل 

املؤنث الغائب عائد  واهلندان ضربتا فاأللف ضمري املثىنالغائب عائد على الزيدان مرفوع احملل على الفاعلية 
على اهلندان والتاء عالمة التأنيث وأصلها السكون ولكنها حركت اللتقاء الساكنني وفتحت ملناسبة األلف، 

فالواو ضمري مجاعة الذكور الغائبني يعود {ضربوا}  الزيدون{و}  ،وهذا املثال ساقط من أصل املصنف رمحه اهللا
فالنون ضمري مجاعة {ضربن} اهلندات {و}  ،بضرب واأللف زائدة لزيدون يف موضع رفع على الفاعليةعلى ا

اإلناث الغائبات عائد على اهلندات يف موضع رفع على الفاعلية بضرب، هذا كله حكم الفاعل املضمر 
 يقع بعد إالَّ  املتصل، وأما الفاعل املضمر املنفصل فهو ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٢٣ـــ٢/١٢٢=: شرح الرضي: )١(
 .) في (ب، ج): "وفي بعض النسخ"٢(
 ، والصواب ما أثبتناه.وهو تحریف ،"المفرد" ) في (ب، ج):٣(
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): الخ...أنا (ما ضرب إالَّ وقوله:  ،)ماإنَّ ( :الذي في معناها هو (أو ما في معناها):قوله: و 
استثناء، ویقال  أداة وٕاالَّ  ،وضرب فعل ماضٍ  ،ما نافیة :قولتأن  ـــ كما بعده ـــ إعراب هذا المثال

هو هذا  ،للنفي السابق، وأنا فاعل، وكذلك نحن، وهكذا فیها حرف إیجاب، ویقال لها إبطال
ر بدل من مقدَّ  )إالَّ (الضمیر المنفصل الواقع بعد  نَّ أعلى ألسنة المعربین، وفي الحقیقة  يالجار 
 :)١(األلفیة المشار إلیه بقول ،غ اآلتيأنا، وهذا هو االستثناء المفرَّ  إالَّ  ما قام أحدٌ  :تقدیره

 ُعِدَما االَّ  َلوِ  َكَما َیُكنْ  َبْعدُ              ِلَما إالَّ  َساِبقٌ  ُیَفرَّغْ  َوإِنْ                 
تمامه: تضرب وتضربین  لخ)إ...ونضربُ  ضربُ أ مع االتصال (وتقول في المضارعوقوله: 

ویضربان  ،، والتاء للتأنیثوتضربُ  یضربُ  )٢("بئالغا"، وفي نَ وتضربان وتضربون وتضربْ 
األمر یرفع كل  لیس المراد أنَّ  الخ):...مع األمر والو (قوله: و  ]ظ: ٤٤[ نَ ویضربون ویضربْ 

أو  اً الذي للمخاطب مستتر  یرفع إالَّ  ال مخاطب أو غائب، بللكان لمتكلم أو  ،ضمیر متصل
 صه األزهري باألمثلة الخمسة التي للمخاطب.، ولذلك خصَّ اً بارز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنن، وما ضرب إالَّ أنت، وما ضرب إالَّ أنت، أو ما يف معناها، حنو قولك: ما ضرب إالَّ أنا، وما ضرب إالَّ 

وما ضرب إالَّ أنتما، وما ضرب إالَّ انتم، وما ضرب إالَّ أننتَّ، وما ضرب إالَّ هو، وما ضرب إالَّ هي، وما ضرب 
إالَّ مها، وما ضرب إالَّ هم، وما ضرب إالَّ هنَّ، وتقول: إمنا ضرب أنا، وإمنا ضرب حنن، وكذا الباقي، هذا كله 
مع املاضي، وتقول يف املضارع مع االتصال: اضرب ونضرب إىل آخره، ويف االنفصال ما يضرب إالَّ أنا، وإمنا 

   ، وما أشبه ذلك.يضرب أنا، إىل آخرها، ومع األمر وال يكون إالَّ متصًال اضرب اضربا اضربوا اضريب اضربن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٣) باب االستثناء:١(
 .) في األصل: "غالب" والتصویب من (ب، ج)٢(
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 }باب المفعول الذي لم یسم فاعله{
ر ابن مالك بالنائب وتبعه تلمیذه ابن آجروم، وعبَّ  ،لمتقدمین، وتبعهم أبو حیاناهذه عبارة       

ها جامعة لكل ها أخصر من عبارتهم، ومنها: أنَّ منها: أنَّ  ،، وعبارته أحسن من وجوه)١(عن الفاعل
ه یكون به مع أنَّ  مفعوالً  النائب ال یكون إالَّ  أنَّ  ها تقتضيألنَّ  ؛وعبارتهم غیر جامعة ،ما ینوب

 :)٢(مما أشار له في األلفیة بقوله بأن یكون واحداً  ،غیر مفعول به
 يَحرِ  ِبَنِیاَبةٍ  َجرٍّ  َحْرفِ  َأوْ              َمْصَدرِ  ِمنْ  أوْ  َظْرفٍ  ِمنْ  َوَقاِبلٌ 

 زیدٌ  يَ عطِ تشمل المفعول الثاني من نحو: أُ ها ألنَّ  ؛عبارته مانعة وعبارتهم غیر مانعة ومنها أنَّ 
(الذي قول األزهري:  ،الكالم في المرفوعات ، وٕان أجیب عنه بأنَّ )٣(ه غیر مقصودمع أنَّ  ،درهماً 

، بل المراد اللفظ الذي ةً رادولیست مُ  ،: الذي صدر منه الفعل هو الذاتالخ)...صدر منه الفعل
ذلك، والمراد بالصدور  صحَّ  ،على الذات اللفظ واقعاً یقال له فاعل في االصطالح، ولما كان 

(ورسمه قوله: و  ،زیدٌ  بَ رِ ما ضُ  :ونحو ،زیدٌ  بَ رِ فیصدق بمن صدر منه كضُ  ،مطلق التعلیق
  .في الفاعل ما مرَّ  هنا : یأتيالخ)...ببعض خواصه

ُقْل  نحو: ، والمؤول بهزیدٌ  بَ رِ نحو: ضُ  ،الصریح أطلق في االسم، فیشمل }:وهو االسم{     
 استماع. ـ: ب )ه استمعأنَّ (فیؤول  )٤(ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمعَ 

 محالً  أو ،موسى بَ رِ كضُ  أو تقدیراً  ،زیدٌ  بَ رِ كضُ  : أطلق فیه فیشمل المرفوع لفظاً }المرفوع{     
  .هذا بَ رِ كضُ  ،في المبني

 ، فیخرج باالسموال تقدیراً  ال لفظاً  ،: بأن ترك ولم یقصد اآلن}یذكر معه فاعله لم الذي{     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي الذي مل يذكر معه فاعله الذي صدر منه الفعل، ورمسه بذكر بعض  {باب المفعول الذي لم يسم فاعله}
    المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله}  {وهو االسمخواصه تقريباً على املبتدئ، فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتشاف  اصطلح القدماء على تسمیة هذا الباب بالمفعول الذي لم یسم فاعله، قال أبو حیان في) ١(

=: شرح الكافیة و ،))واصطلح ابن مالك على أن سمى هذا الباب باب النائب عن الفاعل(( ٣/١٣٢٥الضرب:
وحاشیة ، ١/٤٢١، والتصریح:١/٣٩٧د:والمساع ،٢/١٢٤:البن مالك وشرح التسهیل، ٢/٦٠٢فیة:الشا

 .٢/٨٧الصبان:
  . ١٩) باب النائب عن الفاعل:٢(
الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، وهو الذي یعبرون عنه ((١٩١) قال ابن هشام في شرح شذور الذهب:٣(

ن النائب عن الفاعل یكون مفعوًال وغیره، األولى أولى لوجهین، أحدهما: إرة بمفعول ما لم یسم فاعله، والعبا
والثاني: أن المنصوب في قولك: ُأعطي زیٌد دینارًا، یصُدُق علیه أّنه مفعول الذي لم ُیسمَّ فاعله، ولیس مقصودًا 

 .١/٣٣٣للجوجري:، وشرح شذور الذهب ١/٣٩١شرح اللمحة البدریة:، و ٢/١٢٩شرح التسهیل:و=:  ،))لهم
 .١سورة الجن، اآلیة:) ٤(
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 بَ تِ أو كُ  ،قام زیدٌ  بَ تِ نحو: كُ  ،صد لفظ واحد من هذه الثالثةقُ  إنْ  والحرف، إالَّ  ،والفعل ،الجملة
هذا اللفظ، ثم حذف الفاعل، وأقیم المفعول  :أي ،زیدٌ  قامَ  تُ بْ تَ كَ  :في، واألصل بَ تِ أو كُ  ،بَ رَ ضَ 

 أسماءً لصیرورتها  ؛نیابتها فیصحُّ  مقامه، وهكذا یقال فیما بعده، وكذلك إن جعلت الثالثة أعالماً 
في نحو قوله  حینئذ، ویخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور، وأما الجار والمجرور الواقع نائباً 

سائر  ،لخإ...)٣(سم"ی"یخرج بالذي لم و  ،)٢(فهو في محل رفع )١(مْ َوَلمَّا ُسِقَط َفي َأْیِدیهِ تعالى: 
لقیامه مقامه في جمیع أحكامه لكان  :): لو قاللخإ...قیامه مقامهل(قول األزهري:  ،المرفوعات

، وٕالى هذا العموم أشار )٤(بل أحكامها سبعة ،األحكام ال تنحصر فیما ذكر ألنَّ  ؛أخصر وأشمل
 :)٥(في األلفیة بقوله
 .............َلهُ  ِفیما              َفاِعلِ  َعنْ  ِبهِ  َمْفُعولٌ  َیُنوبُ               

 ،صل لصیغة المبني للمفعولأ ،صیغة المبني للفاعل أنَّ أشار به إلى  لخ):إ...(واألصلوقوله: 
 (لغرض منوقوله:  ،)٦(ونسب لسیبویه ،وقال الكوفیون: كل منهما أصل ،وهو مذهب البصریین

أبو  واألغراض أحد عشر جمعها ،كالخوف على الفاعل أو منه ]و: ٤٥[...الخ): األغراض
 :)٧(حیان في قوله

 واِإلعَظامِ  والتَّحِقیرِ  والَوزنِ             واِإلبَهامِ  وفِ ــللخَ  وحذُفهُ                 
 ارِ یـثَ واإلِ  اقِ ــوالِوفَ  عِ ـجْ ــوالسَّ            واالقِتَصارِ  لِ والَجهْ  والِعلمِ                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِرَب الفعل لتأنيثه، وذلك حنو قولك: ضُ لقيامه مقامه يف رفعه وعمديته، ووجوب تأخريه عن الفعل، وتأنيث 

  لغرض من األغراض،  ؛فحذف عمرو الذي هو فاعل َضَربَ  زيداً، وزيٌد، واألصل: َضَرَب عمرٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩) سورة األعراف، اآلیة:١(
=: أوضح  ته عن الفاعل، وهذا مذهب الجمهور،ي المعنى، فصّح نیاب) ألنَّ الجار والمجرور مفعول به ف٢(

 . ١/٤٢٢، والتصریح بمضمون التوضیح:٢/١٣٨المسالك:
 .) في (ب، ج): "یذكر"٣(
أن التي مّرت في باب الفاعل، وهي:  نفسها أحكام الفاعل هي ـــ تغییر صیغة الفعل) وهذه األحكام بعد ــــ ٤(

تأنیث عامله ، و أساسیًا في الجملة اً أنه یكون عمدة وجزء، و عامله، فال یجوز تقدمه علیهأن یتأخر عن و  ،ُیرفع
 ،ذلك مما یأخذه النائب عن الفاعل ٕالى غیر، وأن ال یكون جملة، و تجرد عامله من عالمة تثنیة أو جمع، و أحیاناً 

وشرح شذور  ،٢/١١٢یل:، وشرح ابن عق١/٣٩٧، وشرح اللمحة البدریة:٢/٥٩٨=: توضیح المقاصد والمسالك:
 .١/٣٤٠ودلیل السالك: ،١/٤١٤شموني:وشرح األ ،١/٣٤٤الذهب للجوجري:

 َناِئلِ  َخْیرُ  َلُه َكنِیلَ  ِفیما:           بتمامه الشطر الثاني، و ١٨باب النائب عن الفاعل:) ٥(
بالفعل ، وٕاتحاف الفاضل ١/٤٤٠التصریح:و  ،٤/٤٧، وشرح األشموني:٣/١٥١٧=: توضیح المقاصد:) ٦(

  .٢٩المبني لغیر الفاعل ــــ للبكري:
 . ٣/١٣٢٥ارتشاف الضرب من لسان العرب:) ٧(
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 األولى في جمیع أحكامه  الخ):إلیه... اإلسناد(في وقوله:  ،)١(انظر حاشیتنا على المكودي تستفد

للفاعل من  اإلسناد نَّ اإلسناد فیهما مختلف، أل أنَّ  إالَّ  ،كما ذكر مثله اإلسناد،ال في خصوص 
وقوله:  ،النائب من جهة وقوعه علیه أو فیهوٕالى  ،قیامه به أوجهة صدور الفعل منه 

في الماضي ( :وقوله ،(فإن كان الفعل ماضیًا...الخ) :توطئة لقول المصنف ):...الخ(فالتبس
 اسم )٢([(الفعل یرفعه)] فكما یرفعه وٕاالَّ  ـــ للمصنف تبعاً ــــ رافع النائب بالفعل  خصَّ  والمضارع):

 أي: اسم المفعول: )فهو(، )٣(ه، وفي األلفیةزید مضروب عبدُ ، من نحو: )عبُده(المفعول نحو: 
 ...................َمْعَناهُ             ِفي ِلْلَمْفُعولِ  ِصیغَ  َكِفْعلٍ ...           

 .وعمله: أي 
 ؛عَ یْ وبِ  یلَ قِ لِ  لضم والكسر بالنسبةل): راجع تقدیراً (أو قول األزهري: : }فإن كان الفعل ماضیاً {     
 :به، وأصل قیل الضم ملفوظٌ  ، ألنَّ دَّ راجع للكسر فقط بالنسبة لشُ و  ،فیهما رٌ منهما مقدَّ  كال�  ألنَّ 

 القاف بعد سلب إلىتقول: استثقلت الكسرة تحت الواو فنقلت  ـــبضم القاف وكسر الواو ـــ لَ وِ قُ 
  ـــ الیاء بضم الباء وكسر ـــ عَ یِ بُ  :عَ یْ صل بِ أو  ،لسكونها وكسر ما قبلها حركتها، ثم قلبت الواو یاءً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصار مرفوعًا بعد أن  إليه، فأُِقيم املفعول به مقام الفاعل يف اإلسناد إليه،  ما يسند فبقي الفعل حمتاجًا على 

كان منصوباً، فالتبس بالفاعل صورًة، فاحتيج إىل متييز أحدمها من اآلخر، فأبقى الفعل مع الفاعل على أصله 
حتقيقاً كُضِرَب، أو  {فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل آخره}، غري مع نائبه يف املاضي واملضارعو 

   .وُشدَّ ِقْيَل وبِْيَع ــ: تقديراً: ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو علیه، فمثال  ،هفالخوف من((/و: ٩٣) ذكر ابن الحاج في حاشیته المسماة: الفتح الودودي على المكودي:١(
اج: ُقِتل سعید بن ُجبیر، ومثال الثاني، قول والد قاتل زید: ُقِتل زید، ومثال اإلبهام، جَّ األول، قول من خاف الحَ 

 قول المتصدق الذي یخفي صدقته: ُتصدَق بصدقة على مسكین، ومثال الوزن:
 َغْیِرى َوُعلَِّق ُأْخَرى َذِلَك الرَُّجلُ          َعَرضًا َوُعلَِّقْت َرُجًال  ُعلِّْقُتَها

ومثال التحقیر: ُطِعَن عمر بن الخطاب ـــ رضي اهللا عنه ـــ ومثال اإلعظام، أي: التعظیم بأن ال یذكر معه 
الفاعل، نحو قوله علیه الصالة والسالم: (من ابُتِلي منكم بشيء من هذه القاذورات فلیستتر) إذ الفاعل: اهللا، 

، إذ من المعلوم أّن الفاعل أصله هو اهللا، ومثال جهل الفاعل: ﴾ْم َصْیُد الَبْحِر َوَطَعاُمهُ ُأِحلَّ َلكُ ﴿لم: ومثال الع
، ألّنه لیس المقصود فاعًال مخصوصًا، ﴾َفِإَذا ُحیِّیُتم﴿یدر من السارق، ومثال االختصار: ُسِرَق المتاُع إذا لم 

ومثال الوفاق قوله: (وال ُبدَّ من یوٍم ُتَردُّ فیه الودائُع)، ومثال ، مدت سیرتهمن طابت سریرته حُ ومثال السجع: 
  . ))اإلیثار، كراهیة سماع ذكر الفاعل، نحو: ُضِرَب زیدٌ 

 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٢(
 ، والبیت بتمامه:٣١) باب إعمال اسم الفاعل:٣(

 َیْكَتِفي َكَفافاً  اْلُمْعَطى َكـ َمْعَناهُ          ِفي ِلْلَمْفُعولِ  ِصیغَ  َكِفْعلٍ  َفْهوَ 
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في فاء الفعل الثالثي المعتل  واعلم أنَّ  ،لباء بعد سلب حركتها، وبقیت الیاء ساكنةلكسرة الفنقلت 
والعمل في الفعل  ،)١(إخالص الكسر في الفاء واإلشمام فیها :العین المبني للمفعول ثالث لغات

استثقلت الكسرة تحت العین  :عَ یِ وبُ  لَ وِ إخالص الضم، فتقول في قُ  :الثالثةو  ،مر )٢(+ما+ ماهفی
والى  ،فصار بوع ،في الثاني فیهما فحذفت الكسرة وبقیت الواو ساكنة في األول، وقلبت الیاء واواً 

 :)٣(بقوله اللغات الثالث أشار في األلفیة
 َفاْحُتِملْ  َكُبوعَ  َجا َوَضمٌّ  َعْیَناً                ُأِعلّ  ُثَالِثيٍّ  َفا اْشِممْ  َأوَ  َواْكِسرْ           

أحد  )٤(نا"وأدغم"اجتمع مثالن في كلمة  ـــ بضم الشین وكسر الدال األولى ـــ دَ دِ شُ  :دَّ صل شُ أو 
 .المثلین في اآلخر

فالضم ملفوظ  هذا راجع للفتح فقط، وٕاالَّ  ):(أو تقدیراً : قول األزهري }وٕان كان مضارعاً {      
تحركت  :)٥("لقُ "ثم  ـــبضم األول وفتح ما قبل اآلخر فیهما ـــ عُ یَ بْ ویُ  لُ وَ قْ یُ  :باعقال ویُ به، وأصل یُ 

 بضمـــ  دُ شدَ یُ  :أصله دُّ شَ ا في الحالة الراهنة بعد النقل، ویُ موانفتح ما قبله ،الواو والیاء في األصل
وٕالى هذا الحكم في الماضي  ،أحد المثلین في اآلخر وجوباً  )٦(نا"فأدغم" ـــ الیاء وفتح الدال األولى

 :)٧(والمضارع أشار في األلفیة بقوله
لَ             َكُوِصلْ  ُمِضيٍّ  ِفي اْكِسرْ  ِباآلِخرِ               َوالُمتَِّصلْ  اْضُمَمنْ  اْلِفْعلِ  َفَأوَّ
 ..............................              ُمْنَفِتَحا اِرعٍ ــُمضَ  نْ ــــمِ  هُ ــَواْجَعلْ           

   أحدهما:  ،عدم صحة بنائه للمفعول أمران ]: ظ٤٥[ علة ):...الخه ال یبني للمفعول(ألنَّ وقوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و: يـَُقاُل ويـَُباُع ــــرًا حنـــأو تقدي و: ُيْضَرُب،ــــــحتقيقًا حن ره}ــــــــوله وفتح ما قبل آخأ{وإن كان مضارعًا ضم 
 يسم فاعله مل أي: املفعول الذي ،{وهو} .وسكت عن فعل األمر، ألنه ال يبىن للمفعولوُيَشدُّ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشارة الشفتین إلى الضمة، بعد الوقف بالسكون مباشرة، من غیر تصویت بالحركة، ضعیف أو  :اإلشمام) ١(

فیراهما الرائي قوّي، وذلك بأن تضمَّ شفتیك بعد إسكان الحرف، وتدع بینهما بعض انفراج یخرج منه النفُس، 
وهو في الحقیقة عمى، ة، وهذا إنما یراه البصیر، ال األبضمهما الحركة المضموم ردتأنك أمضمومتین، فیعلم 

، وتوضیح المقاصد ٢/٣٢٨=: الخصائص: ،الضمُة إنما یشار إلیها بالشفتینو  ،وقف بإسكان الحرف
 .٢/١٣٠، وجامع الدروس العربیة:١/٤٣٧، والتصریح:٢/٦٠١والمسالك:

 .) +...+ لیس في (ب، ج)٢(
 .١٨النائب عن الفاعل:) باب ٣(
 .) في (ب، ج): وأدغم٤(
 ) في (ب، ج): تقول.٥(
 .) في (ب، ج): فأدغم٦(
 ُیْنَتَحى ِفیهِ  اْلَمُقولِ  َكَیْنَتِحي    ، وعجز البیت الثاني:١٨) باب نائب الفاعل:٧(
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 للمفعول ضممتَ  هُ لو بنیتَ  ،مَ من أكرَ  أمرٌ  ،مْ في اللبس وذلك نحو: أكرِ  )١("عهو قبو "فساد اللفظ 
ثانیهما: فساد  ،فتحته التبس بالمضارع ما قبل اآلخر التبس بالماضي، وٕانْ  رَ سِ كُ  األول، فإنْ 

  .وهما متنافیان ،على الخبر والمبني للمفعول یدلُّ  ،األمر یدل على اإلنشاء )٢(/أنَّ /المعنى، وذلك 
تطبیق المثال على القواعد الكلیة  :أي (وٕاعرابه):: قول األزهري }زیدٌ  بَ رِ ضُ  :نحو قولك{    

 ال إعراب فیه.  بَ رِ فضُ  تختلف وٕاالَّ  التي ال 
هذه التسمیة  فاعله، ثم إنَّ  لمجهولٍ  :أي ،لخ)إ...(أو للمجهولقول األزهري:  :}ویضرب زید{    

المراد بالمجهول ما یمكن فیه  وأجیب: بأنَّ  ،الفاعل قد یكون غیر مجهول غیر مطردة، ألنَّ 
  .ل أم الهِ جُ  ،الجهل
وهي  ،وأقیم المفعول ،ثم حذف فالن الفاعل ،ني فالنٌ ضربَ  :أصله }تُ بْ رِ ضُ  :نحو قولك{     
، وهي ال تصلح ألن تكون في محل رفع، فأتینا بضمیر مرادف لها في المعنى یكون همقام ،الیاء

  .في محل رفع وهو التاء، ثم غیرت الصیغة
 مقامه بعد تسكین ما قبله، (نا) وأقیم ،فحذف فالن الفاعل ،فالنٌ نا بَ رَ ضَ  :أصله }ربناضُ و {    
 :)٣(یصلح للرفع والنصب والجر، وفي األلفیة )نا( ألنَّ 

 .............................             َصَلحْ  َنا َوَجرٍّ  َوالنَّصبِ  ِللرَّْفعِ            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُضِرب  :{نحو قولكاملسند إليه املاضي  {فالظاهر}كما تقدم يف الفاعل   {على قسمين ظاهر ومضمر}
مفعول ملا مل يسم  :ضم الضاد وكسر الراء، وإعرابه: ُضرب فعل ماض مبين ملا مل يسم فاعله، وزيدب زيد}

بضم أوله وفتح ما  {ُيضَرب زيٌد}املسند  إليه املضارع حنو قولك:  {و}فاعله، ويسمى أيضًا نائب الفاعل، 
ت مبين للمفعول أو للمجهول، قبل آخره، وإعرابه: ُيضرب فعل  مضارع مبين ملا مل يسم فاعله، وإن شئت قل

أو  ،ال فرق يف الفعل بني أن يكون جمردًا كما مر {و}وزيد نائب عن الفاعل، أو مفعول ملا مل يسم فاعله. 
لراء، وإعراهبما على بضم الياء وفتح ا {وُيكَرم عمرو}بضم اهلمزة وكسر الراء  {ُأكرِم عمرو}مزيداً حنو قولك: 

املفعول الذي مل يسم  {و}بقي على أقسام الظاهر املتقدمة يف باب الفاعل. قبلهما، وقس ما  أوزان ما مر
بضم الضاد وكسر الراء، وإعرابه:  {نحو قولك: ُضرِبُت}قسمان متصل ومنفصل فاملتصل  {المضمر} فاعله 
مل فعل ماض مبين للمفعول، والتاء املضمومة ضمري املتكلم وحده يف موضع رفع على أ�ا مفعول ملا  ُضِربَ 

ضمري املتكلم  :ونا ،بضم الضاد وكسر الراء، وإعرابه: ضرب فعل ماض مبين للمفعول {وُضرِبْنا} .يسم فاعله
  .مع غريه أو املعظم نفسه يف موضع رفع على أ�ا مفعول ملا مل يسم فاعله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) في (ب، ج): إلیقاعه١(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٢(
 .اْلِمَنحْ  ِنْلَنا َفإنََّنا ِبَنا َكاْعِرفْ    ، وتكملته: ٦) باب النكرة والمعرفة:٣(
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 . )٢(ما قبله )١("سكنیأن " وال یكون في محل رفع إالَّ 
 .فالنٌ  ،بفتح الكاف ،كَ بَ رَ ضَ  :أصله }تَ بْ رِ وضُ {     

 بكسر الكاف.  ،فالنٌ  كِ بَ رَ ضَ  :أصله }تِ بْ رِ وضُ {     
 . ما فالنٌ كُ بَ رَ ضَ  :أصله }ماتُ بْ رِ وضُ {     
 . م فالنٌ كُ بَ رَ ضَ  :أصله }متُ بْ رِ وضُ {     

   . فالنٌ  نَّ كُ بَ رَ ضَ  :أصله }نَّ تُ بْ رِ ضُ و {     
 ؛ذلك في باب الفاعل بعبارة قریبة ): قد مرَّ الخ...ومناسبة كل بما اختص بهقول األزهري: (

 المناسب ذكره هنالك.  ألنَّ 
 .فالنٌ  هُ بَ رَ ضَ  زیدٌ  :أصله }بَ رِ وضُ {    
 . ها فالنٌ بَ رَ ضَ  هندٌ  :هأصلُ  }تْ بَ رِ ضُ و{    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضم الضاد وكسر الراء وفتح التاء املثناة فوق، وإعرابه: ُضِرَب فعل  ماٍض مبين للمفعول، والتاء  {وُضرِبَت}
بضم الضاد وكسر الراء  {وُضرِبِت}املفتوحة ضمري املخاطب يف موضع رفع على أ�ا مفعول ملا مل يسم فاعله 

والتاء املثناة فوق، وإعرابه: ضرب فعل ماض مبين للمفعول والتاء املكسورة ضمري املخاطبة يف موضع رفع على 
بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء املثناة فوق وإعرابه: ُضِرب فعل  {وُضرِبُتما}أ�ا مفعول ملا مل يسم فاعله. 

ومة املتصلة بالفعل ضمري املثىن املخاطب مطلقًا يف موضع رفع على أ�ا ماض مبين للمفعول، والتاء املضم
بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء  {وُضرِبُتم}مفعول ملا مل يسم فاعله، وامليم واأللف عالمة على التثنية. 

طبني يف املتصلة بامليم، وإعرابه: ُضرب فعل ماض مبين للمفعول، والتاء املضمومة ضمري مجع الذكور املخا
بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء املتصلة  {وُضرِبُتنَّ}موضع رفع على النيابة عن الفاعل، وامليم عالمة اجلمع. 
املضمومة ضمري مجع املؤنث احلاضر، والنون املشددة  بالنون، وإعرابه: ضرب فعل ماض مبين للمفعول، والتاء

ل يف اجلميع مضموم األول مكسور ما قبل األخر، وأّن التاء عالمة مجع اإلناث املخاطبات، واحلاصل أنَّ الفع
يف اجلميع مفعول ملا مل يسم فاعله، إّال أّ�ا ملا وضعت مشرتكة بني املتكلم واملخاطب واملخاطبة واملفرد واملثىن 

وها يف واجملموع احتيج إىل متييز كل منها عن اآلخر، فضموها يف املتكلم وفتحوها يف املخاطب  املذكر، وكسر 
املخاطبة املؤنثة، وزادوا امليم واأللف يف خطاب املثىن مطلقاً، وامليم وحدها يف خطاب اجلمع يف التذكري، والنون 
املشددة يف خطاب اجلمع يف التأنيث، ومناسبة كل مبا اختص به تطلب من املطوالت، هذا كله يف احلاضر. 

آخره، وإعرابه: ضرب فعل ماض مبين للمفعول وفيه  بضم أوله وكسر ما قبل {ُضِرَب}تقول يف الغائب  {و}
 يسم فاعله تقديره: هو وهو ضمري املفرد الغائب. ضمري مسترت جوازًا مرفوع احملل على أنه مفعول ملا مل

 بضم الضاد وكسر الراء وسكون التاء، وإعرابه: ضرب فعل ماض مبين للمفعول والتاء الساكنة يف  {وُضرَِبْت}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            .) في (ب، ج): إْن سكن١(
)٢<  .) في (ب، ج): ما قبله <كما مرَّ
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قال  ،الخ)...اتَ بَ رِ بضُ  لَّ خِ (وأُ  :قول األزهريو  ٌو،ما عمر هُ بَ رَ الزیدان ضَ  :هأصلُ  }ابَ رِ وضُ {     
 ،ابَ رِ ضُ  مثلَ  تابَ رِ وضُ  ،فهي للتأنیث األلف هي الضمیر، وأما التاءُ  ألنَّ  ؛: فیه نظرٌ )١(الفیشي
  . وٌ هما عمر بَ رَ ضَ  الهندانِ  :هوأصلُ 
 .وٌ هم عمر بَ رَ الزیدون ضَ  :هأصلُ  }وابُ رِ وضُ {     
ما فعل  ،نا الثانيبْ رِ عدا ضُ  ،ع ما مرَّ یجمب، ففعل وٌ عمر  نَّ هُ بَ رَ ضَ  الهنداتُ  :أصله }نَ بْ رِ وضُ {     
 ضمائر الرفع.    من هفادر من حذف ضمیر النصب، واإلتیان بما ی ،ت األولبْ رِ بضُ 

 )فالنٌ (إیاي، ثم حذف  إالَّ  فالنٌ  بَ رِ ما ضُ  :هأصلُ  الخ)...أنا إالَّ  بَ رِ (ما ضُ : األزهري قولو 
ؤتى بضمیر ه، وهو ال یصلح أن یكون في محل رفع ، فیُ الضمیر المنصوب منابَ  نیبَ الفاعل، وأُ 

 قال في جمیع الضمائر المنفصلة. وهكذا یُ  )،أنا(مرفوع منفصل مرادف له في المعنى، وهو 
 ،بعضها یمكن في المضارع لیس المراد أنَّ  الخ):...)٢(ك"ما أمكن ى ذلكعل"(وقس وقوله: 

 .ما أمكنك استحضاره قس وبعضها ال یمكن، بل كلها ممكنة، بل المراد
 .     )٣("واهللا تعالى أعلمُ " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سترت جوازًا يف ضربت تقديره: هي وهي ضمري املفردة ومفعول ملا مل يسم فاعله ضمري م ،آخره حرف تأنيث 

بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإعرابه: ضرب فعل ماض مبين ملا مل يسم فاعله،  {وُضرِبَا}املؤنثة الغائبة. 
واأللف املتصلة بالفعل ضمري املثىن املذكر الغائب يف موضع رفع على أنه مفعول ملا مل يسم فاعله، وأخلَّ 

ىن املؤنث الغائب،   وإعرابه: ُضرب فعل ماض مبين للمفعول والتاء حرف تأنيث واأللف ضمري املثىن بضربتا ملث
بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإعرابه:  {وُضرِبوا}املؤنث الغائب يف موضع رفع على النيابة عن الفاعل. 

ضع رفع على النيابة عن الفاعل، ضرب فعل ماض مبين للمفعول، والواو ضمري اجلماعة املذكرين الغائبني يف مو 
وسكون الباء املوحدة، وإعرابه: ُضرب فعل ماض مبين  بضم الضاد وكسر الراء {وُضرِْبَن}واأللف حرف زائد. 

يف موضع رفع على أنه مفعول ملا مل يسم فاعله، وهذا   ملا مل يسم فاعله، والنون ضمري مجاعة اإلناث الغائبات 
نفصل: ما ضرب إّال أنا وما ضرب إّال حنن وما ضرب إّال أنت وما ضرب إّال أنِت كله يف املتصل، وتقول يف امل

وما ضرب إّال أنتما وما ضرب إال أنتم وما ضرب إّال أنّنت وما ضرب إّال هو وما ضرب إّال هي وما ضرب إّال 
آخره. والفعل يف مها وما ضرب إّال هم وما ضرب إّال هّن، وكذلك تقول: إمنا ضرب أنا وإمنا ضرب حنن إىل 

 ما أمكن يف املضارع فال نطّول بذكره.    ى ذلكول مكسور ما قبل اآلخر، وقس علاجلميع مضموم األ
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
    ا.لم یتیسر لنا االطالع علیه یته على شرح الكفراوي لآلجرومیة، التيفي حاش موجود لعلَّ ما قاله )١(
 ) في (ب، ج): "علیه ما أمكن" وكذا في متن األزهري.٢(
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه> وتعالى أعلم٣(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱٦۲ 

 {باب المبتدأ والخبر}
المبتدأ على  ال یلزم الخبر، ألنَّ   كان المبتدأ وٕانْ  ،للمبتدأ الخبر الزمٌ  ألنَّ  ؛واحدٍ  هما في بابٍ عَ جمَ 

مبتدأ،  :فقائمٌ  ؟نحو: أقائم الزیدان ،به عن الخبر ىً فَ تَ لمكْ  رافعٌ  للخبر، ووصفٌ  قسمین: رافعٌ 
 : )١(وفي األلفیة ،عن الخبر ىأغن فاعلٌ  :والزیدان

ٌل مُ                    أَساٍر َذانِ َفاِعٌل َأْغَنى ِفي                يــــــــَوالثَّانِ  َدأٌ ــــــْبتَ ــَوَأوَّ
 ألنَّ  ؛رإن تأخَّ  أو رتبةً  ،أو تقدیراً  ت به لفظاً أالجملة ابتد ي الجزء األول مبتدأ، ألنَّ مّ وسُ  ]و: ٤٦[

ا هو الخبر مجموعهم إذ ؛من تسمیة الجزء باسم الكل الثاني خبراً  ي الجزءُ مِّ رتبته التقدیم، وسُ 
 .)٢(المستفاد من الجملة هو الجزء هأو ألنَّ  ؛ةالذي حصلت به الفائد

یصدق بالمثنى، فلذلك  )٣()]من المبتدأ والخبر، وما ذكر[( ركِ ما ذُ  :أي ،(وهو)قول األزهري      
 ،)٤(الثالث والرابع :واإلخبار عنه بالمثنى وهما ،المبتدأ والخبر :وهما ،وده على المثنىعَ  صحَّ 

، نحو: زیدٌ  ،فیصدق بالظاهر ،إلى تأویل هو الذي ال یحتاج في كونه اسماً  :)ریحُ (الصَّ وقوله: 
 األزهريُّ  إلى تأویل، وسیمثلُ  هو الذي یحتاج في كونه اسماً  :)المؤولُ (، وأنتَ  :نحو ،والمضمر
بدلیل  ،نحو: موسى قائمٌ  ،ر): أطلق اللفظ على ما یشمل المقدَّ أو محالً  (لفظاً وقوله:  ،)٥(لهما معاً 
 وجبَ وال مُ  معربةٌ  )٦([(معه)] الكلمةُ  :لَ األوَّ  أنَّ  :يالتقدیري والمحلّ المحل، والفرق بین بمقابلته 

 قبلُ علیه ال یَ  الحرف األخیر الذي یكون اإلعرابُ  كونُ  ،من ظهور اإلعراب فیها لبنائها، والمانعُ 
 نحو: یأتي ،لكونها یاءً  ؛ثقیلةولكنها وسى یخشى، أو یقبلها : كمُ لكونه ألفاً  ؛الحركة أصالً 

  وهو ،الكلمة ةملجالمانع فیه قائم ب :الثاني المحلي وأنَّ  ــــكما مر ـــ كیدعو أو واواً  ،القاضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {المرفوع}الصريح أو املؤول  االسم} {المبتدأ هووهو الثالث والرابع من املرفوعات  {باُب المبتدأ والخبر}،
 لفظاً أو حمًال،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠االبتداء:) باب ١(
إنما كان أصل المبتدأ التقدیم؛ ألنه المحكوم علیه، والبد من ((: ٢٥٧ـــ١/٢٥٦شرح الكافیة: في ) قال الرضي٢(

  . ))ل ذكر الحكم علیهبوجوده قبل الحكم، فُقِصد في اللفظ أیضًا أن یكون ذْكُره ق
 .) [(...)] زیادة لتوضیح السیاق من (ب، ج)٣(
) أي: عنوان الباب المؤلف من كلمتي المبتدأ والخبر، یجوز أن نقول فیه: هو المبتدأ والخبر، بجعل الضمیر ٤(

 ه عائدًا على المثنى الذي هو مجموع المبتدأ والخبر.الباب أو هما المبتدأ والخبر بجعلعائدًا على 
ثال االسم المؤول الواقع مبتدأ: وم زیٌد قائٌم،مثال االسم الصریح الواقع مبتدأ: ((بقوله:  في شرحه ) سیمثل لهما٥(

 ، من هذا الباب.١٦٥، =: ص:١٨٤البقرة: ))﴿َوَأن َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكْم﴾
 .من (ب، ج) لتوضیح السیاق) [(...)] زیادة ٦(
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إلى القول الصحیح  ، وأشار بهذاسیعرفه األزهري بعدُ  (باالبتداء):وقوله:  ،)١(نحو: هذا ،المبني
أشار في األلفیة  وٕالى ذلك  ـــ كما سیذكره ـــ الخبر المبتدأُ  ورافعَ  ،المبتدأ االبتداءُ  رافعَ  أنَّ من 
 : )٢(بقوله

 َكَذاَك َرْفُع َخَبٍر ِباْلُمْبَتَدا               َداـــْبَتَدًأ باِالْبتِ ــوا مُ ـــعُ ــَوَرفَ                
رفع  االبتداءُ  :، وقیل)٤(المبتدأ والخبر رفعَ  ،الخبرَ  المبتدأ رفعَ  إنَّ  :، وقیل)٣(مذهب سیبویه ذاوه

، فهذه أقوال أربعة، وأبهم )٥(رفعهما معاً  االبتداءُ  :رفعا الخبر، وقیل والمبتدأُ  واالبتداءُ  ،المبتدأ
 ): لیس المرادُ المجرد :(أيوقوله:  ،ةعلى األقوال األربع ه جاریاً لیكون كالمُ  ؛)٦(المصنف رافعه

 منها، فعبارةُ  ه خالٍ أنَّ  بل المرادُ  ـــ كما یقتضیه التعبیر بالمجرد ـــ زیلتأُ  مَّ العوامل كانت فیه، ثُ  أنَّ 
 (غیرِ وقوله:  ،فیها إیهامَ ال ها ، ألنَّ بـ(المجرد) من تفسیر األزهري له أحسنُ  )العاريـ(ف بالمصنِّ 
[(بیانًا  یحتمل أن یكون القید هذا نَّ إ فال یضر وجوده، ثمَّ  ،اللفظیة من هذا مخرجٌ  الخ):...ةالزائد

لمراد المصنف بناًء على جعل (أل) في العوامل للكمال؛ ألنَّ الزائد غیر كامل، ویحتمل أن 
  هو الذي  :الزائد أو شبهه والحرفُ  ،)٨(لالستغراق )أل(على جعل  بناءً  ،علیه اعتراضاً  )٧(یكون)]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غري الزائدة وما أشبهها، للفظية}{عن العوامل ا: اجملرد أي {العاري}باالبتداء   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والفرق بین التقدیري والمحلي: أنَّ المانع في األول (( ١/١٧:في حاشیته على شرح األشموني الصبان) قال ١(

     .))من ظهور اإلعراب قائم بآخر الكلمة، وفي الثاني قائم بالكلمة بتمامها
 .١٠) باب االبتداء:٢(
، أبتدمالخبر مرفوع بال المبتدأ مرفوع باالبتداء، وأنَّ  أنَّ  :وجمهور البصریین ـــ رحمه اهللا ـــ مذهب سیبویه) ٣(

عامل في وال ،عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة، وما أشبهها وهو كون االسم مجرداً  ،فالعامل في المبتدأ معنوي
واللمحة في شرح  ،١/٣٨:ي مسائل الخالف، واإلنصاف ف٢/١٢٧=: الكتاب: ،الخبر لفظي، وهو المبتدأ

، وقال ابن ١/٢٥٦، والمطالع السعیدة:١/١٩٦:، والتصریح١/١٩٣واوضح المسالك: ،١/٢٩٣الملحة:
 .))وهو األول ،وأعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه(( ١/٢٠١عقیل:

في  وحجتهم أن كل واحد منهما مفتقر إلى اآلخر، فكان كل واحد منهما عامالً ) وهذا مذهب الكوفیین، ٤(
أوضح و ، ١/٢٧٠:البن مالك شرح التسهیلو  ،١/٣٨:مسائل الخالف اإلنصاف في=:  ،صاحبه

 .١/٣١١وامع:، وهمع اله١/١٩٦والتصریح: ،١/٢٠١، وشرح ابن عقیل:١/١٩٣المسالك:
 .١/٣١١وهمع الهوامع: ،١/٢٥٦والمطالع السعیدة: ،١/٤٧٣:) =: أوضح المسالك٥(
 .بینما ذكر األزهري رافعه ابن آجروم تعّمد عدم ذكر رافع المبتدأ، نَّ ) أي: إ٦(
   [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)، ساقطة من (أ).) ٧(
 ،﴾فاً یْ عِ اُن ضَ سَ وُخِلَق اإلنْ ﴿تكون إلستغراق جمیِع أفراِد الجنس، كقوله تعالى التي هي  :(أل) االستغراقیة )٨(

) موقَعها )وعالمُة (ألْ   .١٤٨:الدروس العربیةجامع =:  ،اإلستغراقیة أن َیصُلَح وقوُع (كلٍّ
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 بالباء،  مجرورٌ  :في اللفظ، ، فحسبك)١()درهمٌ  كَ حسبِ ـب( :للزائد األزهريُّ  لَ بشيء، وقد مثَّ  قُ یتعلَّ ال  
 وفي التقدیر: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 

 ،مبتدأٌ  :درهمٌ  أنَّ  الصوابُ  :لشیخه وقال السیوطي تبعاً  ،خبره :بحركة الحرف الزائد، ودرهمٌ 
 :)٣([(كقوله)] شبه الزائد ه، ومثلُ )٢(هو المخبر عنه في المعنى بالكفایة )درهم( ألنَّ  ؛خبر: وحسبك

 )٤(َلَعلَّ َأِبي اْلِمْغَواِر ِمْنَك َقِریبُ ........................                                
في التقدیر و  ،بالیاء النائبة عن الكسرة )لعلبـ(مجرور في اللفظ  :وأبي ،وجر جٍ ترَ  حرفُ  :فلعلَّ 

 ،ألجل الحرف الشبیه بالزائد ؛ائبة عن الضمة المقلوبة یاءً نمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ال
 لعلَّ  ]ظ: ٤٦[ لقال: ، وٕاالَّ من أخوات إنَّ  لیست لعلَّ و  ،المبتدأ خبرُ  ـــ بالرفعـــ  :لعل، وقریبٌ  :وهو
توقف یالزائد ال  نَّ إ ـــ منهما ال یتعلق كان كلٌّ  وٕانْ  ــــ والفرق: بین الزائد وشبهه ــــ األلفب ــــ أبا

في  لعلَّ  ، أال ترى أنَّ )٥(توقف المعنى علیهی، فوجوده وعدمه سیان، وشبه الزائد علیه المعنى
 ؛أبو المغوار منك قریبٌ  :ا، وقلتهفلو حذفت ،إلى اآلن لم یقع الترجي، فالقربُ  فیدُ المثال السابق تُ 

 (فخرجَ : هوقول ،المعنى بحذفها )٦()]لتخفی([ه إلى اآلن لم یقع، مع أنَّ  وقعَ  القربَ  م أنَّ وهِ لتُ 
 نسبتَ  نْ فإ نسب إلیهما، وٕاالَّ یُ بقیا على معناهما ولم  امحل خروجهما إذ الخ):...الفعلُ  :باالسم

 ،مبتدأ ):نمِ (أو  )قامَ (فتعرب  ،جر، فهما حینئذ اسمان حرفُ  :نومِ ، ماضٍ  فعلٌ  لیهما نحو: قامَ إ
 ،عربه بالضمة المقدرة في آخرهتُ  ا أنْ قصد لفظه، وٕامَّ  ه محكيٌّ نَّ إ :تقول ا أنْ إمَّ  :ولك فیه وجهان

    ،ال الضمة الظاهرة خالفاً  ،الحكایة أو سكونِ  منع من ظهورها اشتغال المحل بحركةِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغري زائد أو شبهه، وبالعاري عن العوامل اللفظية: فخرج باالسم: الفعل واحلرف، وباملرفوع: املنصوب واجملرور 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عتمدناهما، ولكنه كان قد مّثل لذلك في كتابیه: بحسبك درهٌم) في الشرحین اللذین اللزائد بـ ( لم یمثل األزهري )١(
 .١/١٩٠، والتصریح:٧٧موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب:

ْلُمْبَتَدأ ِدْرَهم اْخَتار َأن بحسبك ِدْرَهم خبر مقدم َوَأن ا جيّ یَ َفِإن َشیخَنا الكافِ (( ١/٣٠٩) قال السیوطي في الهمع:٢(
ْخَبار َعن ِدْرَهم ِبَأنَُّه كافیه ،اْلَفاِئَدة ِألَنَُّه محطّ  ؛للمعنى نظراً  َواب َوَما َقاَله ،ِإْذ اْلَقْصد اإلِْ   .))َشیخَنا ُهَو الصَّ

 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٣(
، ١/٤٠٧، وسر صناعة اإلعراب:٩٦في األصمعیات: بن سعد الغنوّي، لكعب هذا عجز بیٍت من الّطویل،) ٤(

، ١/١٩٠، والتصریح:٣٧٧، ومغني اللبیب:٥٨٤، وبال نسبة في: الجنى الداني:١٠/٤٢٦وخزانة األدب:
ْوَت َجْهَرةً                 وصدره: ،٢/٤٥٧والهمع:  َفُقْلُت: اْدُع ُأْخَرى َواْرَفِع الصَّ

   (لعّل) لفظ (أبي) على لغة ُعَقْیٍل.ـالحرف الشبیه بالزائد، وهوجّر ب والّشاهُد فیه: (لعّل أبي المغوار) حیث
، وحاشیة العالمة الشیخ إسماعیل الحامدي على شرح ٣٧٧، ومغني اللبیب:١/١٨٧) =: أوضح المسالك:٥(

 .٦٦الكفراوي لآلجرومیة:
 .) في االصل: فیحتمل، وهو تحریف، والتصویب من (ب، ج)٦(
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 : )٢(الكافیةوفي ، )١(لبعضهم

 َفاْحِك َأِو اْعِرْب َواْجَعَلْنَها اْسَما              ا ــــمَ ـــــكْ ـــَت ِألََداٍة حُ ـــبْ ـــــَوإِْن َنسَ            
وسائر  )،نَّ (إوخبر  ،یخرج النائب ،كما یخرج الفاعل (الفاعل):وقوله:  ،ه خبرٌ ما بعدَ و 

المصدر وٕارادة اسم  إطالق من فهو ،به رٌ معبَّ  :أي )عبارةٌ  :(واالبتداءُ وقوله:  ،المرفوعات
على  عطفاً  ــــ بالجر ) ـــهِ وجعلِ (فیكون  ):لثانٍ  أوالً  هِ (وجعلِ معنى االهتمام بقوله:  رَ المفعول، ثم فسَّ 

عن  :والمراد بالشيء في قوله ،)٣(لما في الفیشي وغیره نلتفتُ  تفسیر، وال عطفَ  )االهتمام(
یكون الثاني بحیث (وقوله:  ،الخبر :في لثانٍ  ،وبالثاني ،)٤(/المبتدأ:/وجعله أوالً  ،االهتمام بالشيء

لیدخل الفاعل الذي سد مسد  ـــ ماً كْ ولو حُ  ـــ به مخبرٌ  ًا:مراده بقوله خبر  الخ)...عن األول اً خبر 
ه لالبتداء تعریفَ  عترض على األزهري بأنَّ فال یُ  ــــ)٥(كما مر ــــ فیما إذا كان المبتدأ وصفاً  ،الخبر
 ،كمأو صیامُ  الخ):...كمصومُ و  :(والتقدیروقوله:  ،لقصوره على المبتدأ الذي له خبر ؛جامعٍ  غیرُ 

 بالمعیدي خیرٌ  تسمعَ (نحو :  ،راً أو مقدَّ  ـــ )٦(كاآلیة ـــ به ملفوظاً  یكون السابكُ  ال فرق بین أنْ  ثمَّ 
 خبره، :رٌ ــیك، وخــسماعُ  :أي ،بمصدر مؤولٌ  ،ضمرةمُ  بأنْ  وبٌ ــمنص )تسمعَ ــ(ف ،)٧()راهــت ن أنْ ـــم

 : )٨(حیث قال ،المبتدأ بالمثال تعریف وأشار في األلفیة إلى
 ِإْن ُقْلَت َزْیٌد َعاِذٌر َمِن اْعَتَذرْ               َبْر ــــــاِذٌر خَ ــٌد َوعَ ـــْبَتَدأ َزیْ ـــمُ                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفاعل، واسم كان وأخواهتا؛ لكون عاملها لفظياً، وهو الفعل، مثال االسم الصريح الواقع مبتدأ: زيٌد قائٌم، 
فزيٌد: مبتدأ، وهو مرفوع باالبتداء، واالبتداء عبارٌة عن االهتمام بالشيء وجعِله أوًال لثاٍن حبيث يكون الثاين 

ٌر أ، ومثال االسم املؤول الواقع مبتدأ: خربًا عن األول، وقائٌم: خربه، وهو مرفوع باملبتد (َوَأن َتُصوُموْا َخيـْ
 ] فأْن تصوموا: يف تأويل مصدر مرفوع على االبتداء، وخٌري: خربه، والتقدير: وَصوُمكم خٌري ١٨٤[البقرة:لَُّكْم)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى الحكایة تبقیها على ما كانت علیه من حركة أو سكون، وعلى (( ،١/٣٣:قال األزهري في التصریح) ١(

 .٦٥وحاشیة إسماعیل الحامدي على شرح الكفراوي لآلجرومیة: و=: ،))اإلعراب ترفعها على االبتداء
 .٤/١٧١٦شرح الكافیة الشافیة: البن مالك، =: الكافیة الشافیة ) أي:٢(
في حاشیته على شرح الكفراوي لآلجرومیة، أو حاشیته على شرح خالد األزهري على متن  لعلَّ رأیه موجود) ٣(

   اآلجرومیة، ولم یتیسر لنا االطالع على هاتین المخطوطتین.
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٤(
 .١٦٢بدایة هذا الباب، ص: ) مر الكالم علیه في٥(
 ، الواردة في متن األزهري.﴾َوَأن َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكمْ ﴿في قوله تعالى:  )أن والفعل() أي: المصدر المنسبك من ٦(
جمهرة األمثال ألبي هالل  =: یضرب لمن َخَبُره َخْیٌر من َمْرآه،و  بن ماء السماء لمنذرلینسب  ) هذا المثل٧(

   .١/١٢٩للمیداني: مجمع األمثال، و ١/٢٦٦العسكري:
 .١٠) باب االبتداء:٨(
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 وهو المفرد، فإْن قلت: الخبُر كما یكون مفردًا یكون جملةً  (األصلي):قول األزهري  {والخبر}     
ُه األزهري بالمفرد؟ قلُت: َحَمَلُه على ُخصوص المفرِد؛ ألجل قوِل خَ  مَ ـــ فلِ ـــكما یأتي ـ ـــــ صَّ

 المصنفُ  بالمفرد، ویكون على هذا الحملِ  ه ال یصدق حقیقة إالَّ ألنَّ  ؛)هو االسم( المصنف:
لیكون كالم  )؛األصلي(حذف قوله:  تعریف الخبر الواقع جملة، والصوابُ  )١(لى"ع" ساكتاً 

وهو  ـــ السم حقیقةً ل شامالً  )االسم( :للخبر المفرد وللجملة، ویكون قول المصنف المصنف شامالً 
فهما من قبیل  ـــ ظرف والجار والمجرور إن تعلقا باسموال ،وهو الجملةــــ  السم تأویالً لو  ـــ المفرد
 تعلقا بفعل فهما من قبیل الجملة.  نْ إ و  ،المفرد
 محل. الفي  )٣([(الجملُة)] وتدخلُ  ،أو محالً  تقدیراً أو  )٢("لفظاً " {المرفوع}:     
وٕالى  ،)٤(المرفوعاتالخبر إلى المبتدأ، وخرج به جمیع  المسند هو ]و: ٤٧ [:{المسند إلیه}     

 :)٥(تعریف الخبر أشار في األلفیة بقوله
 ..........................               َواْلَخَبُر اْلُجْزُء اْلُمِتمُّ الَفاِئَدهْ            

 ، وٕانوال مضمراً  ید كونه ظاهراً بقال  :أي )لخ...إ(من حیث هوقول األزهري  {والمبتدأ}:     
  .الشيء إلى نفسه وغیره أحدهما لزم تقسیمُ  اعتبرتَ 

 ،للمتكلم :ثنان األوالناال ،المنفصلة اثنا عشر حاصل الضمائر المرفوعة :}أنا ي:وه{    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: إىل املبتدأ، مث تارًة يكون املبتدأ  {المسند إليه}باملبتدأ  االسم المرفوع}{هو  األصلي{والخبر} لكم، 
 {و}فزيٌد: مبتدأ مرفوع باالبتداء، وقائٌم: خربه مرفوع باملبتدأ،  {نحو قولك: زيد قائم}واخلُرب مفردين ملذكر 

على االبتداء وعالمة رفعه فالزيدان مبتدأ مرفوع  {الزيدان قائمان}تارًة يكونان مثنيني ملذكر حنو قولك: 
تارًة يكونان جمموعني ملذكر مجع تصحيح {و}  األلف، وقائمان: خربه وهو مرفوع وعالمة رفعه األلف أيضاً،

فالزيدون: مرفوع على االبتداء وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وقائمون:  : {الزيدون قائمون}حنو قولك
يضًا نيابة عن الضمة، وتارًة يكونان جمموعني ملذكر مجع تكسري حنو خربه، وهو مرفوع وعالمة رفعه الواو أ

قولك: الزيود قيام، وتارًة يكونان مفردين ملؤنث حنو: هند قائمة، وتارًة يكونان مثنيني ملؤنث حنو: اهلندان 
ع تكسري قائمتان، وتارًة يكونان جمموعني ملؤنث مجع تصحيح حنو: اهلندات قائمات، وتارًة يكونان جمموعني مج

{مضمٌر فالظاهر ما قسم و}  ،{ظاهر قسمٌ  :{قسمان} من حيث هو{والمبتدأ}  ملؤنث حنو: اهلنود قيام،
املبتدأ  {و}من حنو قولك: زيٌد قائٌم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وما أشبه ذلك،  تقدَّم ذكره}

 للمتكلم مع غريه أو املعظم {ونحن}للمتكلم وحده.  {وهي أنا}ضمريًا منفصًال،  {المضمر اثنا عشر}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: لفظاً >أي<) في (ب، ج): ٢(                                     .) في (ب، ج): "عن"١(
                   .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٣(
 .١/١٩٨:، والتصریح١/١٩٤ك:) =: أوضح المسال٤(
 َكاُهللا َبرٌّ َواَألَیاِدي َشاِهَده  ، وعجزه: ١٠) باب االبتداء:٥(
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ؤخذ من المصنف حیث ذكر الظاهر ویُ  ،ائبغلل :األخیرة للمخاطب، والخمسةُ  :بعدهما وخمسةٌ 
 إالَّ  نكرةً  یكونَ  معرفة، وال یجوز أنْ  المبتدأ ال یكون إالَّ  نَّ ، وأمعرفة ال یكون إالَّ  رُ ضمی، والمعرفةً 
 : )٢(، وفي األلفیة)١(غٍ بمسوِّ 

   .............َما َلْم ُتِفدْ                وُز االْبِتَدا ِبالنَِّكَرهْ ــــَوَال َیجُ                   
، ومن غیر وجمعاً  وتثنیةً  إفراداً  ،ً تأنیثاأو  نى تذكیراً عساویها في المیُ  :أي طابقها)(بما یُ وقوله: 

 نحو: أنِت  ،خبر عن المبتدأ باسم التفضیل مضافا إلى نكرةكما إذا أُ  ،مطابقةُ الالغالب أن ال تقع 
أو كان  ،نسوة رجال، وأنتّن أفضلُ  رجلین، وأنتم أفضلُ  وأنتما أفضلُ   ،امرأةٍ  أفضلُ  ـــ بكسر التاءـــ 

 نَّ ، وأنتأفضلُ  م، وأنتوأنتما أفضلُ  أفضُل، ـــ بكسر التاءـــ  نحو: أنتِ  ،اإلضافةو  (أل) من مجرداً 
 : )٣(بقول األلفیة الً عمَ  ،، فیلزم في اسم التفضیل في الوجهین عدم المطابقةأفضلُ 

 داــًرا وأْن ُیَوحَّ ــِزَم َتْذكیــأُل             وإِْن ِلَمْنُكَوٍر ُیَضْف أو ُجرَِّدا                 
 وقوله:  ،)٥(عدلٌ  ، وأنتنَّ وأنتم عدلٌ  ،)٤([(عدٌل)]وأنتما ،عدلٌ  نحو: أنتَ  ،بمصدرٍ  خبرتَ وكما إذا َأ

 .)٦(نعت وجه بناء الضمائر من حیث هيسیأتي في باب ال ،)مبنيّ (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضم التاء للمثىن مطلقاً، {وأنُتما} بكسر التاء للمخاطبة،  {وأنِت}بفتح التاء للمخاطب،  {وأنَت}نفسه، 
للمفرد الغائب،  {وهو}جلمع اإلناث املخاطبات،  {وأنتن}بضم التاء جلمع الذكور املخاطبني،  {وأنُتم}
جلمع الذكور الغائبني،  {وهم}للمثىن الغائب مطلقًا مذكرًا كان أو مؤنثاً،  {وهما}للمفردة الغائبة،  {وهي}
جلمع اإلناث الغائبات، وتسمى هذه الضمائر: ضمائر الرفع املنفصلة، والغالُب فيها إذا وقعت  }{وهن

 فأنا: ضمُري رفع منفصل يف حمل رفع {نحو قولك: أنا قائٌم}مبتدآت أن ُخيرب عنها مبا يطابقها يف املعىن، 
    على الضم ال يظهر فيه إعراب؛فنحن: مبتدأ، وهو ضمري رفع مبين  {ونحن قائمون}باالبتداء، وقائم: خربه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،أن هذه المسوغات منحصرة في عشرة أمور ٦١٣ـــ٦٠٩:اللبیب مغنيفي  األنصاري ذكر ابن هشام) ١(

 . ٢٢٦ـــ١/٢١٦وأوصلها ابن عقیل إلى أربعة وعشرین موضعًا، =: شرح ابن عقیل:
 َكِعْنَد َزْیٍد َنِمَرهْ ، وتكملة الشطر الثاني:  ١١) باب االبتداء:٢(
  .٣٤) باب أفعل التفضیل:٣(
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٤(
 ،َخْصمٌ  وامرأةٌ  َخْصمٌ  رجلٌ  :وذلك نحو ،ومنها اجتماع المذكَّر والمؤنَّث في الصفة المذكّرة((قال ابن جني:  )٥(

رجلین  :وكذلك ما فوق الواحد نحو ،رضاً  وامرأةٌ  ِرضاً  ورجلٌ  ،وامرأة ضیفٌ  ورجل ضیفٌ  ،وامرأة عدلٌ  َعْدلٌ  ورجلٌ 
 قال ُزهَیر :  ،رضا وعدلٌ  وقومٌ  ،وعدلٌ  رضاً 

 .))متى َیْشتِجْر قوم َیُقْل َسَرواُتهْم ... هُم بیننا فهْم رًضا وهُم عدلُ                        
 .٥٥، و=: وحاشیة أبي النجا، الورقة٢/٢٠٢الخصائص:

 ، من النص المحقق.١٩٧) =: ص:٦(
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 ،الضمیر أنْ  بین كت النون فرقاً رِّ ما حُ لإلشباع، وٕانَّ  )أنا(في  ةزائدواأللف  )فقط أنْ هو ( :وقوله
 ضمیرٌ  فالجمیعُ  )نحنُ (ا ، وأمَّ الضمیرُ  هو الجمیعُ  :وقال الكوفیون  ،والزائدة ،فةالمخفَّ و  ،والناصبة

 الجمیعُ  :في الجمیع، وقیل )الهاء( :هو وما بعده، فالمختار أنَّ الضمیرَ  )،هو( ا، وأمَّ اتفاقاً 
  .)١(أیضاً 

 : )٢(إلى هذا التقسیم، أشار في األلفیة بقوله }:مفرد :قسمان{      
 .....................                َوُمْفَردًا َیْأِتي َوَیْأِتي ُجْمَلهْ              

م وقد تقدَّ  ،واسم (ال) ى،من المفرد في باب اإلعراب، ومنه في المناد احترازاً  (هنا):األزهري:  قولُ 
كمثال  ،یعود على المبتدأ ضمیراً  لَ ، فالمشتق ما تحمَّ وجامدٌ  قسمان: مشتقٌ  المفردُ  ثمَّ  ،جمیع ذلك

 ،بالمشتق لَ وِّ أُ  إنْ  إالَّ  ،أخوك نحو: زیدٌ  ،من الضمیر فارغٌ  والجامدُ  ،األزهري يالمصنف، ومثال
أشار في  ،ي المفرد، وٕالى قسمَ )٣([(إلى تمیم)] منسوبٌ  :أي ،تمیمي نحو: زیدٌ  ضمیراً  لُ فیتحمَّ 

 :)٤(األلفیة بقوله
 ُیْشَتقَّ َفْهَو ُذو َضِمیٍر ُمْستِكنْ                اِرٌغ َوٕانْ ـَرُد الَجاِمُد فَ ـــوالُمفْ              

ولى للمصنف األَ  في هذا إشارة إلى أنَّ الخ): ...(هو الجملةقول األزهري  :}وغیر المفرد{      
  لالسمیة ا كانت شاملةً الجملة لمَّ  ، والعذر للمصنف أنَّ )٥("أشیاء أربعة" بدل ،شیئان :أن یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حنو: أنَت قائٌم،  {وما أشبه ذلك}ألنه ضمري، وحمله رفع، وقائمون: خربه، مرفوٌع بالواو نيابة عن الضمة، 

ائمون،  وأنِت قائمٌة، وأنُتما قائمان، وأنُتم قائمون، وأنُنتَّ قائماٌت، وهو قائٌم، وهي قائمٌة، ومها قائمان، وهم ق
ها مضمٌر مبينٌّ ال يدخل فيه إعراب، والصحيح يف أنا وأنت وأنتما يف هذه األمثلة كلّ  وهنَّ قائماٌت، فاملبتدأ

من حيث هو  {والخبر}اللواحق هلا حروٌف تدلُّ على املعىن املراد،  وأنتم وأنّنتَ، أنَّ الضمري هو أْن فقط، وأنَّ 
، واملراد باملفرد هنا: ما ليس جبملة وال شبهها، ولو كان مثىن أو {غير مفرد}قسٌم  {مفرد و}قسم  {قسمان}

 والزيدان قائمان، والزيدون {فالمفرد نحو قولك: زيٌد قائٌم}جمموعاً، فإنَّه يف هذا الباب ُيسمَّى مفرداً، 
 بهها، وجمموعُ هو اجلملة وش {وغير المفرد}فاخلُرب يف هذه األمثلة، مفرد ألنَّه ليس مجلًة وال شبهها،  ،قائمون
 شيئان يف اجلملة، وشيئان يف شبهها،  {أربعة أشياء}،ذلك: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومدرسة الكوفة  ،١٣٠ـــ٢/١٢٩الرضي على الكافیة: شرحو  ،٢/٣٠٧:وشرح المفصل ،٢/٥٧٧اإلنصاف: ) =:١(

 .١٩٥ـــ١٩٢ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ـــ د. مهدي المخزومي:
 َحاِوَیًة َمْعَنى الَِّذي ِسیَقْت َلهْ        ، وعجزه:    ١٠) باب االبتداء:٢(
 [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج).) ٣(
 .١/٩٤، ودلیل السالك:١/١٩٤، و=: أوضح المسالك:١٠) باب االبتداء:٤(
 .) في (ب، ج): "أربعة أشیاء"٥(
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۱٦۹ 

  .ذلك صحَّ  ،والفعلیة، وشبهها قسمان أیضاً 
به  تمُّ تَ  ]ظ: ٤٧[ هو الذي :التام منهما :)الخ...(التاماناألزهري:  لقو  }الجار والمجرور{      
والناقص:  ،بأن یكون متعلُّقه المحذوف َكْونًا عاماً  ،غیر مالحظة المتعلق به المقدر من الفائدةُ 

نحو:  ،بالناقص اإلخبارُ  فال یجوزُ  هو الذي ال تتمُّ به الفائدُة إالَّ مع مالحظة المتعلق به المقدر،
 للتام.  طلقا ال ینصرفان إالَّ أُ هما إذا ألنَّ  ؛ما المصنفُ هُ دْ قیِّ ، ولم یُ )١("مكاناً "و  ،بكَ  زیدٌ 

 بُ ضرَ یُ  زیدٌ  :نحو ،عن الفاعل النائبَ  یشملَ لِ  ؛مرفوعه معَ  :یقولَ  : األولى أنْ }مع فاعله{     
: األزهريقول  ،مجازاً  علیهما فاعلٌ  قُ طلَ ه یُ بأنَّ  جابُ ویُ  ،قائماً  أبوهكان  : زیدٌ نحو ،، واسم كانأبوه
  .قام زیدٌ  :نحو المضمر): وأ(وقوله:  أبوه،قام  زیدٌ  :همثالُ  اهر):(الظَّ 
الذى أغنى  الفاعلَ  ویشملَ  ،الخبرَ  یشملَ لِ  ؛مع مرفوعه :یقولَ  أنْ  أیضاً  اَألولى :}مع خبره{     

 فاعلٌ  :والزیدان ،مبتدأ ثانٍ  :ه، وضاربُ أولمبتدأ  ٌو:فعمر  ،ه الزیدانضاربُ  وعمرٌ  :نحو ،عن الخبر
 دَّ بُ  ال اً ثم الجملة الواقعة خبر  ،عن المبتدأ األول خبرٌ  :عن الخبر، والثاني وفاعله أغنىبالثاني 

 يكما في مثال ـــ ها الضمیرُ غالبُ  )٢(عشرةٌ  أمورٌ  :قیل ،والروابطُ  ،ها بالمبتدأطُ یربُ  لها من رابطٍ 
 ومنها تكرارُ  ،)٣(َخْیرٌ َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك : ومنه قوله تعالى ،ومنها اسم اإلشارة ـــ المصنف

 لى الرابط إذا لم تكن إ حتاجُ تَ  الجملةِ  نِ وْ كَ  ومحلُّ  ،)٤(َما اْلَحاقَّةُ *  اْلَحاقَّةُ نحو:  ،المبتدأ بعینه
مبتدأ أول،  :بي، فمنطوقيسْ حَ  اهللاُ  يَ وقِ نطُ نحو: مَ  ،لرابطٍ   فال تحتاجُ  المبتدأ في المعنى، وٕاالَّ  نفَس 
 ، وال تحتاجُ األولعن  خبرٌ  :خبر عن الثاني، والجملة من الثاني وخبره :وحسبي، ثانٍ  مبتدأٌ  :واهللا

 : )٥(أشار في األلفیة بقوله ،المبتدأ في المعنى، وٕالى احتیاج الجملة لرابطٍ  ها نفُس ألنَّ  ؛لرابطٍ 
 َلهْ َحاِوَیًة َمْعَنى الَِّذي ِسیَقْت ........................                             

ٕالى كون الجملة التي و  ،لیشمل الربط بجمیع ما یكون الربط به ؛ضمیراً  :ولم یقل ،معنى :وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{هما الفعل مع الشيئان يف اجلملة  {و}التامان  {الجار والمجرور والظرف}فالشيئان يف شبه اجلملة مها: 
زيد في الدار  :نحو قولك { غريه، فاجلار واجملرور،أو  املفرد {والمبتدأ مع خبره}الظاهر أو املضمر،  فاعله}

    زيٌد عندك}،{ :حنو قولك الظرف ،و}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .زیٌد مكاناً ) في (ب، ج): أو ١(
، ١/١٩٧ي:، وشرح األشمون١/٢٣١، والمساعد على تسهیل الفوائد:١١١٦ــــــ٣/١١١٥) =: ارتشاف الضرب:٢(

 .٣٢٠ـــ١/٣١٨، وهمع الهموامع:١/١٦٢:والتصریح
 .٢٦) سورة االعراف، اآلیة:٣(
 .٢ــــ١) سورة الحاقة، اآلیتان:٤(
   َوَیْأِتي ُجْمَلهْ َوُمْفَردًا وصدره:     ،١٠باب االبتداء: )٥(
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۱۷۰ 

 :)٢(في األلفیة بقولهأشار  )١(/ال تحتاج لرابط/ هي نفس المبتدأ في المعنى
   ......................ِبَها             َوٕاْن تُكْن إیَّاُه َمْعنًى اْكَتَفى               

على مذهب  ـــ خبراً  ال تقعُ  ،هُ بْ نحو: اضرِ  واإلنشائیةُ  ،تكون خبریةً  في الجملة أنْ  طُ شترَ ویُ 
 ففي ،متعلقالوحدهما أو مع  :أي ما)(ال هُ وقوله:  ،)٣()القول(بحذف  لُ ؤوَّ فتُ  تْ وردَ  نْ إ و  ـــالجمهور

ال  رَ المقدَّ  ألنَّ  ؛هذا الخالف شيء ىنبني عل، وال یَ األزهريها ما قال : أصحُّ ثالثة المسألة أقوال
  الخبر مدخولٌ  على أنَّ  معطوفٌ  :)لخإ...هُ تقدیرَ  (وأنَّ وقوله:  ،من اعتباره على كلّ  بدَّ 

كل  اسماً أو  فعالً  :تقدیره ألنَّ  ؛یجب تأویل الصحیح في هذا األخیر باألرجح ، لكنْ )٤(للصحیح
ه ال أنَّ  على ظاهرها اقتضتْ  العبارةَ  أبقیتَ  وٕانْ  ،المختار في ما هومنهما متفق علیه، والخالف إنَّ 

 واختیار ،، وٕالى كون الخبر متعلق الظرف والجار والمجرور)٥(كذلك ، ولیسفعالً  هیجوز تقدیر 
 :)٦(أشار في األلفیة بقوله تقدیره مفرداً 
 َناِویَن َمْعَنى َكاِئٍن َأِو اْسَتِقرْ               ْو ِبَحْرِف َجْر أَوَأْخَبُروا ِبَظْرٍف           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنَّ تقديره: كائن أو مستقر، ال كان أو أنَّ اخلرب متعلُق اجلار واجملرور والظرف احملذوف ال مها،  والصحيح

،    استقرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .استدراك الناسخ على المتن) /.../ من ١(
 . َكُنْطقي اُهللا َحْسِبي َوَكَفى   وتكملة الشطر الثاني:، ١٠باب االبتداء:) ٢(
ألن المبتدأ ینبغي أن یكون خبره (( ، فقال:٢/١٧٢:في النحو األصول كتابه وٕالى هذا ذهب ابن السراج في) ٣(

وعمٌرو اضرْبُه  ،والدعاء كاألمر، وٕانما قالوا: زیٌد قم إلیهیجوُز فیه الصدق والكذب، واألمر والنهي لیسا بخبرین 
الك في ابن م، وردَّ علیه ))اتساًعا كما قالوا: زیٌد َهْل ضربَتُه، فسّد االستفهام مسد الخبِر ولیس بخبر على الحقیقة

أن یكون مفردًا، وهذا نظٌر واٍه؛ ألن خبر المبتدأ ال خالف في أن أصله (( ، بقوله:٣١٠ــــ١/٣٠٩شرح التسهیل:
شرح  في بالوهم أیضاً  هذا الرأي الرضي ، ونعت))والمفرد من حیث هو مفرد ال یحتمل الصدق والكذب

لف في نحو: زیٌد واختُ (( ، بقوله:٥٣٦وأبطله ابن هشام في المغني:   ))وهو وهمٌ (( بقوله:، ١/٢٦٧الكافیة:
، وهو صحیح، وقیل: نصب هل أتاك؟ فقیل: محل الجملة التي بعد المبتدأ رفع على الخبریة اضرْبُه، وعمٌرو

أوضح  و=:، ))هو الخبر، بناًء على أن الجملة اإلنشائیة ال تقع خبرًا، وقد مرَّ إبطاله بقول مضمر
 .١/٣٦٨وامع:، وهمع اله١/٢٥٩لع السعیدة في شرح الفریدة:والمطا ،٣/١٩٩وشرح ابن عقیل:، ١/١٩٦المسالك:

 .)...أنَّ الخبر :والصحیح) أي: معطوف على: (أّن الخبر)، من قول األزهري السابق: (٤(
وال خالف عند المقّدرین في جواز كون المقّدر فعًال نحو: ((: ١/٤١٥) قال ابن هشام في شرح اللمحة البدریة:٥(

) و(حاصٌل)، وٕاّنما  ) و(حصَل) أو اسمًا نحو: (مسَتَقرٌّ الخالف في الراجح منهما، فمن رجح األول فحجته (استقرَّ
ح الثاني فحجته أن المحذوف  أنَّ المحذوف عامل في الظرف والمجرور، واألصل في العمل لألفعال، ومن رجَّ

 .))هو الخبر، واألصل في الخبر لإلفراد
 . ١١) باب االبتداء:٦(
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مقدر اسم فاعل من الوكائن  ،)١(مفرداً  :المختار تقدیره علمنا أنَّ  )استقرَّ (على  )نكائِ (م ا قدَّ فلمَّ 
ه یكون الجار والمجرور والظرف خبرها، ألنَّ  ؛وال یجوز أن تكون ناقصةً  ]و: ٤٨[ة، التامَّ  كان 

مع  ،: ما فائدة إفراد الجار والمجرور والظرف بالذكرقلتَ  فإنْ  ،ویلزم التسلسل ،آخر ویتعلق بكائنٍ 
من قبیل  اكان ا فعالً معامله )٢(ُقدِّر" وٕانْ "خبار بالمفرد، كانا من قبیل اإل ا اسماً معاملهر دِّ قُ  إنْ  هأنَّ 
یا بشبه مِّ وسُ  ،فردا بالذكرأُ  )٣("ة واحدةهجل"ا حَّضا لم یتم: لمَّ قلتُ  ـــكما مر ـــ خبار بالجملةاإل

 الجملة. 
المضاف إلیه له مدخل  یقتضي أنَّ  الخ):...(والمضاف إلیه: قول األزهري: }زید قام أبوه{      

 والمختار ،عّد من جملة الخبریُ  نْ أ صحَّ  ا كان رابطاً مَّ له نَّ أوالعذر له  ،كذلك ، ولیسفي الخبریة
ا المفعول وسائر والفاعل، وأمَّ  ما هو الفعلُ إنَّ  الخبرَ  أنَّ  ،هضربتُ  نحو: زیدٌ  في عند النحویین
 .ما هي من تتمات الفعلنَّ فإالمنصوبات 

 .   )٤("واهللا أعلم" 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فزيٌد: مبتدأ،، من الفعل والفاعل واملضاف إليه، يف موضع {زيٌد قام أبوه}، الفعل مع فاعله حنو قولك:  {و}
، فزيٌد: {زيد جاريته ذاهبة}املبتدأ مع خربه حنو قولك:  {و} رفع خٌرب عن زيد، والرابط بينهما: اهلاء، ِمن أبوه،

لثاين وخربه يف موضع رفع: خُرب املبتدأ مبتدأ أول، وجاريته: مبتدأٌ ثاٍن، وذاهبٌة: خُرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ ا
 األول، والرابُط بني املبتدأ األول وخربه: اهلاُء ِمن جاريته، واهللا تعاىل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، والمطالع السعیدة١/٢٠٧:تصریح، وال١/١٨٩ي:وشرح األشمون ،١/٤٧٩توضیح المقاصد والمسالك:=: ) ١(

 .٣٤٠، وفتح رب البریة:١/٢٦١:في شرح الفریدة
 .) في (ب، ج): وٕان كان٢(
 .) في (ب، ج): بجهة واحدة٣(
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم٤(
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 العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر} {بابُ 
 

ن لك بعض بیِّ یُ  أراد أنْ  ،بالمبتدأ مرفوعٌ  باالبتداء، والخبرَ  مرفوعٌ  المبتدأَ  أنَّ  متَ ا علِ لمَّ        
 عمل االبتداء فتزیلُ  ،على المبتدأ والخبر التي تدخلُ  ـــفیما مرَّ  ـــ العوامل اللفظیة المحترز عنها

مأخوذ من النسخ  ،ناسخ جمعُ  النواسخ): :ىسمَّ (وتُ األزهري:  قولُ  ،لها العملُ  صیرُ یَ المبتدأ، و و 
ها ألنَّ  ؛ة، وتسمیتها بذلك ظاهر )١(عن مكانه هُ إذا أزالتْ  لَّ الظِّ  مُس الشَّ  تِ خَ سَ : نَ قالُ یُ  ،الذي هو اإلزالة

واالبتداء معنوي، واللفظي أقوى من  ،لفظي ها عاملٌ ألنَّ  ؛ما أزالتهٕانَّ و  ،االبتداء والمبتدأ عملَ  أزالتْ 
، ها في كل كتاب ثالثةٌ ألنَّ  ؛إلیه ال حاجةَ  :قیلَ  ،الكتاب هذافي  :أي (هنا)وقوله:  ،)٢(المعنوي

 ،المشبهات بلیس )ما وال والت، وٕانْ (من أفعال المقاربة ومن  ،في غیر هذا الكتاب رَ كِ ا ما ذُ وأمَّ 
ه جعل ما یتعدى إلى ثالثة مفاعیل جاب عن األزهري بأنَّ : یُ قلتُ  ،فهو داخل في أخوات كان

ا باعتبار عملها، وأمَّ  وكونها ثالثةً  ،وهو ظاهر ،، فیكون عنه احترزرابعاً  قسماً  )علم وأرىأـ(ك
م وأخواتها، وقدَّ  وهي: إنَّ  ،ا، وحروفٌ موأخواته ن وظنَّ اوهي: ك ،باعتبار ذاتها فهي قسمان: أفعالٌ 

 )أمسى( :ولم یقل ،وأخواتها )كان(وقال:  ،في العمل لألفعال صلُ ، واألفعالٌ أها ألنَّ  ؛كان واخواتها
لفیة شار إلیه في األأما  :منها بأمورٍ   تْ الباب، ولذلك اختصَّ  هي أمُّ  )كان( نَّ أل ؛وأخواتها مثال

  :)٣(بقوله
 ..........................              .......َوَقْد ُتَزاُد َكاَن ِفي َحْشوٍ           

كان  ، وٕانْ مرفوعٌ  )نَّ (إأحد الجزأین مع  نَّ أل ؛كانت أفعاالً  ، وٕانْ )ظنَّ (على  )وأخواتها نَّ (إم وقدَّ 
 :يأ: (وقوله ،عن أصلهما فخرجا معاً  ،منصوبان )٤("اهمع"ن زءافالج )ظنَّ (ا ، وأمَّ الرفع جدیداً 

 الرفع الذي ، فهو غیرُ الرفع جدیدٌ  ؤخذ منه أنَّ یُ و  ،ى مبتدأً سمَّ الذي كان قبل دخولها یُ  :أي المبتدأ)
 وهو ،على رفعه المبتدأ باقٍ  وقال الكوفیون: إنَّ  ،كان حیث كان مبتدأ، هذا مذهب البصریین

  باتصال الضمیر بها دَّ ورُ  ،وكان غیر عاملة ،به قبل دخول كان بما كان مرفوعاً  ]: ظ٤٨[ مرفوعٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{كان األول:  {ثالثة}هنا أقسام  {وهي}لنواسُخ وتسمى ا{باُب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر}
وهذه األقسام الثالثة عملها خمتلف، {ظننُت وأخواتها}، الثالث:  {إنَّ وأخواتها و}الثاين:  وأخواتها و}

 أّي: املبتدأ،  {فأمَّا كان وأخواتها، فإنَّها ترفع االسم}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٨٤:، والمحكم والمحیط األعظم٥/٤٢٤) =: مقاییس اللغة:١(
 .٦١، وحاشیة ابي النجا:٢/٦ة البدریة:وشرح اللمح ،١٢٧:شرح قطر الندى) =: ٢(
 ، وهو صدر بیت غیر مكتمل، والبیت بتمامه:١٢) باب كان وأخواتها:٣(

 َكاَن أَصحَّ ِعْلَم َمْن َتَقدََّما          َوَقْد ُتَزاُد َكاَن ِفي َحْشٍو َكَما 
 .) في (ب، ج): معاً ٤(
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 النحاةُ  يسمِّ یُ  :أياسمها)  :ىمَّ سَ (ویُ وقوله:  ،)١(بعامله إالَّ  لُ صِ ال یتَّ  ، والضمیرُ )هُ تُ نْ كُ ( :في نحو 
 ومفعوالً  ،حقیقةً  ونه خبراً سمُّ یُ  المنصوبَ  ، كما أنَّ ها مجازاً ى فاعلُ مَّ سَ ، ویُ بها اسمها حقیقةً  المرفوعَ 
 ،قائماً  من قولك: كان زیدٌ  )زیدٌ ـ(ف عن المعنى، وٕاالَّ  اصطالحیة خالیةٌ  في كلٍّ  ، والتسمیةُ مجازاً 
الكاف والواو (وهو  ،المخصوُص  اللفظُ  ):كان(اسم  نَّ أل )؛كانـ(للذات ال ل اسماً  الواضعُ  هُ عَ وضَ 

، واالفعال فعلٌ  )كان( نَّ أل ؛في المعنى عن كان لیس خبراً  وقائماً  )نٌ وْ كَ ( :أصله نَّ ، أل))٢(/والنون/
أشار  )كان(وهي كونها تعمل فیه، وٕالى عمل  ،ألدنى مالبسة عنها، فاإلضافة في كلٍّ  رُ خبَ ال یُ 

 :)٣(في األلفیة بقوله
 ................... َتْنِصُبهُ            َتْرَفُع َكاَن الُمْبَتَدا اْسًما واْلَخَبرْ 

 ، كما أنَّ مجازاً  ى فاعالً سمَّ فیُ  وٕاالَّ  ،اصطالحاً  :أي ،)المرفوع بها فاعالً  واسمُّ ما لم یُ ٕانَّ و (وقوله: 
 تامٍ  فعلٍ  كلَّ  ه أنَّ بیانُ  الخ):...تْ دَ رَّ جَ (تَ وقوله:  ــــ كما علمت ـــ مجازاً  ى مفعوالً مَّ سَ المنصوب بها یُ 

وهو  ،على الحدث ه یدلُّ ، فإنَّ عمراً  زیدٌ  بَ رَ في قولك: ضَ  )بَ رَ ضَ ـ(، كوالزمانُ  له مدلوالن: الحدثُ 
 تْ ما دلَّ على الزمان الماضي، وهذه إنَّ  الصادر من الفاعل، ووقع على المفعول، ویدلُّ  بُ رْ الضَّ 

لها نواقص، وهذا الذي قاله األزهري هو قول سیبویه،  :فلذلك قیل ،على الزمان دون الحدث
 على ها دالةٌ نَّ أ وقال: الصوابُ  ،ه ابن مالك في شرح التسهیل بوجوه عشرةوردَّ  ،)٤(وأكثر البصریین

 ضیه عبارته فيت، وهو الذي تق)٥(ها ال تكتفي بالمرفوعنَّ أ ومعنى نقصانها حینئذٍ  ،الحدث العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مل ُيسمُّواخربها، وُيسمى أّي: خرب املبتدأ،  {وتنصب الخبر}ويسمى امسها،  املرفوع هبا فاعًال، واملنصوب  وإمنَّ
ويقع على  مفعوًال؛ ألنَّ هذه األفعال يف حال نقصا�ا جترَّدت عن احلدث الذي من شأنه أن يصدر عن الفاعل

  املفعول، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) كان وأخواتها ترفع المبتدأ تشبیهًا بالفاعل ویسمى اسمها، ویسمى فاعًال مجازًا؛ لشبهها به، وتنصب خبره ١(
ن إلى أنها ال تعمل في المرفوع شیئًا، وٕانما الكوفیو  ا، هذا مذهب البصریین، وذهبتشبیهًا بالمفعول ویسمى خبره

، ٢/٣٦١األصول في النحو: ، ثم اتفقوا جمیعًا على نصبها للخبر. =:مرفوعًا به قبل دخولهاهو مرفوع بما كان 
والمساعد على تسهیل  ،١/٤٩٢، وتوضیح المقاصد والمسالك:٣/١١٤٦وارتشاف الضرب: ،٢/٦٨٦واإلنصاف:

 .١/٣٥٦، وحاشیة الصبان:١/٣٥٣، وهمع الهوامع:١/٢٣٣:التصریحو  ، ١/٢٤٨الفوائد:
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٢(
 ُعَمْر  اً َكَكاَن َسیِّد َتْنِصُبهُ     هو:   بتمامه الشطر الثانيو ، ١٢) باب (كان وأخواتها):٣(
وشرح الرضي  ،٢/٦٨٠اإلنصاف:، و ١/٨٢:في النحو ، واألصول٤/٨٧، والمقتضب:١/٢٦٤الكتاب: ) =:٤(

حاشیة أبي ، و ١/٣٥٣وهمع الهوامع: ،١/٢٤٩:التصریحو  ،٣/١١٥١وارتشاف الضرب: ،٤/١٩٢على الكافیة:
 .٣٥١، وفتح رب البریة:٦٢الورقة: النجا على شرح األزهري،

   .٣٤١ــــ١/٣٣٧) =: شرح التسهیل:٥(
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 :  )١(األلفیة إذ قال

 َوُذو َتَماٍم َما ِبَرْفٍع َیْكَتِفي.........................                              
ربط الالزم الحرف ی كما أنَّ  ،معمولین بینمن حیث كونها تجمع  :أي )٢(وابط)(كالرَّ وقوله: 

من أجل  :أيّ  ،هنالك :بمعنى ـــ بفتح الثاء المثلثةـــ  ):مَّ (ومن ثَ وقوله:  ،ویوصله إلى المعمول
سماء لى األإفعال معاني األلوصیرورتها كالحروف الرابطة والموصولة  ،عن الحدث دةً كونها مجرَّ 

 في هذه المقدمة، وٕاالَّ  :أي (هنا)وقوله:  ــــ كما علمت ــــ فعالٌ أها نَّ أ :والصوابُ  ،)٣(لخإ...اهاسمَّ 
ما ذكره المصنف هنا،  إالَّ  ـــ في باب كان ـــ األلفیة في ولم یذكر ،المطوالت أكثر من ففي غیرها

 وأفعال المقاربة.  ،المشبهات بلیس )نْ إ و  ،والت ،وال ،ما(نعم زاد في األلفیة: 
من قولك:  )كان( أنَّ  :قوه هناماحقَّ  حاصلُ لخ): إ...افصهي التِّ و (قول األزهري:  :}كان{    
 :وهو الكون، ووجه إبهامه ،مبهمٍ  وهو الماضي، وعلى حدثٍ  على زمن معینٍ  تدلُّ  قائماً  زیدٌ  كانَ 
على  یدلُّ  هو قائمًا، وقائماً  نه الخبر الذي، وقد عیَّ بالقیام والقعود واألكل والشرب مثالً  هُ صدقُ 

وقد عینته  ،لصدقه بالماضي والحال واالستقبال ؛القیام، وعلى زمن مبهمٍ  :وهو ،حدث معین
في الخبر عینته  المبهمُ  نُ اوالزم ،الخبرُ  هُ نَ عیَّ  )كان(بهم في الحدث المُ  ، والحاصل أنَّ )كان(
من جهة المعنى، وكذا یقال في سائر هذه  )صافُ تِّ واال( اسمها، )خبر عنهمالـ(، والمراد ب)كان(

  ،لكنه مبهم ،على داللة هذه األفعال على حدث وتأمله، وهذا مبنيٌّ  )٤(ه بعٌض قالاألفعال، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ على ما ذكره هنا ـــ وإالَّ فهي ثالثة عشر فعًال ـ {وهي}:فصارت كالروابط ومن َمثَّ مسَّاها الزجاجي: حروفاً، 
الدوام واالستمرار، حنو:  وهي: التصاف املخَرب عنه باخلرب يف املاضي، إمَّا مع ،{كان}أكثر من ذلك، األول: 

 : {أمسى}،الثاين {و}] وإمَّا مع االنقطاع، حنو: كان الشيُخ شاباً، ٩٦[النساء: َكاَن الّلُه َغُفورًا رَِّحيمًا﴾وَ ﴿
، وهي التصاف {أصبح} :الثالث {و}اف املخرب عنه باخلرب يف املساء، حنو: أمسى زيٌد غنياً، صوهي التِّ 

وهي التصاف املخرب عنه ، : {أضحى}الرابع ، {و}املخرب عنه باخلرب يف الصباح، حنو: أصبَح الربُد شديداً 
 .باخلرب يف الضُّحى، حنو: أضحى الفقيُه ورعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُطِفيَسْبِق َخَبٍر َلْیَس اصْ  َوَمْنعُ     :   ، وصدر البیت١٢:) باب كان وأخواتها١(
 .) في (ب، ج): <فصارت> كالروابط٢(
=:  التي ترفع األسماء وتنصب األخبار،) سماها الزجاجي حروفًا، وأفرد لها بابًا أطلق علیه: باب الحروف ٣(

 . ١٣٢:ار العربیة، وأسر ٤١الجمل في النحو:
تدل على الحدث والزمان، والمشهور والمتصور أنها (( ،١١٥٢ــــ٣/١١٥١ارتشاف الضرب: في ) قال أبو حیان٤(

وأنَّ الحدث مسند إلى الجملة، وهل تنصبه فتقول: كان زیٌد قائمًا كونًا أجازه بعضهم، وبه قال السیرافي، ومنعه 
واخُتلف في داللة هذه األفعال على الحدث، فمنعه ((: ١/٣٥٢:الهوامع همع، وقال السیوطي في ))الجمهور

 .١/٣٨٥=: شرح الجمل: ،قة من أحداث لم ینطق بهاابن عصفور إلى أنها مشت، وذهب ))قوم
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 . )٢(لألزهري رَّ ما مَ  ه خالفُ لكنَّ  ـــ )١(كما علمت ـــ الحقُّ  ]و: ٤٩[ وهو

 ،شكلة تشبه األلف )٣(/علیها/التي شیلت  :أي ،(بالظاء المشالة) :قول األزهري :}وظلَّ {     
 للفرق بینها وبین الضاد. 

الخبر  ألنَّ  ؛یاً صلِّ مُ  :بنحو ،مفطراً  لَ بدِ یُ  األولى أنْ ): مفطراً  (بات زیدٌ  قول األزهري: :}وبات{     
 . فطراً مُ  اإلنسانُ  بیتَ یَ  من المعلوم أنْ  ألنَّ  ؛ال فائدة فیه

یكون من ذات إلى  ثم تارةً  ،عطف تفسیر على ما قبله ):(واالنتقال :قول األزهري :}وصار{     
نحو: صار و  ،كمثال األزهري ،)٤([(إلى صفة)] من صفةٍ  أو ،إبریقاً  نحو: صار الطینُ  ،ذات

 . غنیاً  الفقیرُ 
(عند وقوله:  ،لنفي زمن الحال والتكلم ي:أ (لنفي الحال) ألزهري:ا: قول }ولیس{     

ا یفید الداللة على بأن كان التركیب خالیًا عمَّ  :أي ،ره بقوله: والتجرد عن القرینةفسَّ  اإلطالق):
، )أمسـ(التركیب قرینة تدل على الماضي ك في ه إذا كانأنَّ  هوالمستقبل، ومفهومالزمان الماضي 

 وال إشكال حینئذ.  ،عمل علیها ًا)غدـ(، أو على المستقبل كن)اآلـ(على الحال ك أو تدلُّ 
 ــــ كما یوهمه ـــ صوصاً خُ  (ما) مرط تقدُّ ـــــلیس الش ما النافیة):ب(: ريــــــقول األزه :}ومازال{     

 ـــ لكما مثَّ  ـــ رفـــــي بالحـــــرق بین أن یكون النفــــــأو غیرها، بل ال ف )ماـ(ي بــم النفرط تقدُّ ـــــبل الش
وعن  ،اسمها :، وزیدٌ اسم فاعل من انفكَّ  :فمنفك ،عن القیام زیدٌ  نفكٍ مُ  غیرُ  :نحو ،باالسم  أو

 رٌ و مقدَّ أ ـــ كركما ذُ  ـــ به ا ملفوظٌ ، والنافي إمَّ جالساً  زیدٌ  نفكُّ أو بالفعل نحو: لیس یَ  ،هاخبرُ  :القیام
 كون :)٦(بشروط ثالثة ال یحذف إالَّ  لكنْ  ،ال تفتؤ :أي )٥(َقاُلوْا َتاهللا َتْفَتأُ  كقوله تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، {و}ـــ بالظاء املشالة ـــ وهي التصاف املخرب عنه باخلرب �اراً، حنو: ظلَّ زيٌد صائماً  : {ظل}اخلامس {و}

وهي  : {صار}السابع ، {و}وهي التصاف املخرب عنه باخلرب ليًال، حنو: بات زيٌد مفطراً  : {بات}،السادس
ال عند اإلطالق والتجرد وهي لنفي احل : {ليس}،الثامن ، {و}للتحويل واالنتقال، حنو: صار السعُر رخيصاً 
: {ما زال وما التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر ، {و}عن القرينة، حنو: ليس زيٌد قائماً، أّي اآلن

 مقرونًة مبا النافية أو شبهها، كالنهي والدعاء،   انفك وما فتىء وما برح}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) أي: كما علمنا ذلك من رد ابن مالك بالوجوه العشرة على من قال بعدم داللتها على الحدث١(
 .ا مّر في قوله: (تجّردت عن الحدث)) معناه أن األزهري ذهب إلى عدم داللتها على الحدث، كم٢(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٣(
 .) زیادة واجبة من (ب، ج)٤(
 . ٨٥) سورة یوسف، اآلیة:٥(
 .١/٢٣٥، والتصریح:١/٢٣٠، وأوضح المسالك:٢/٢١) =: الصفوة الصفیة:٦(
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 ،وهو النهي والدعاء ،شبهه مُ النفي تقدُّ  مِ تقدُّ  ثلُ ومِ  ،في جواب قسم، والنافي (ال) الفعل مضارعاً 
 فمثال النهي:

 )١(ِت َفِنْسَیاُنُه َضَالٌل ُمِبینُ               َصاِح َشمِّْر َوَال َتَزْل َذاِكَر اْلَمْو           
ترخیم الخالي من التاء شرطوا له أربعة  مرخم صاحب على غیر قیاس، ألنَّ  ىمناد :فصاحِ 

مضارع  :وتزل ،ناهیة :ما هو صفة، والوصاحب لیس بعلم، وٕانَّ ، )٢(العلمیة :شروط من جملتها
 الدعاء:  مثالُ و  ،خبرها ــــ بالنصب ـــكرَ اوذ ،فیه ضمیر مستتر اسمهاو  ،زال من أخوات كان

  )٣(ُمْنَهال� ِبَجْرَعاِئِك الَقْطرُ  وال زالَ ......................                             
 :إذا نزل المطرُ  من أنهلَّ  :اسمها، ومنهال�  :من أخوات كان، والقطر :وزال ،حرف دعاء ):الـ(ف

 ،مبتدأ الخ):...هذهو (وقوله:  ،ذي یدوم معه الخیرلمحبوبة بدوام المطر اللخبرها، وهو دعاء 
 :متعلق بمحذوف خبر :مالزمةلو  ،نعت لألفعال :نعت أو بدل، واألربعة ــــ بالرفع : ـــواألفعال

+أنَّ خبرها ثابٌت السمها دائمًا،  أقتضى الحال : فإنْ )(على حسب ما یقتضیه الحالُ وقوله:  ،ههذ
 ثبوت مدلول خبرها السمها في بعض )٤(فهي للدوام، نحو: ما زال زیٌد حیًا، وٕاْن اقتضى الحال+

 ولیس  ،للعلم حُ لُ منذ صَ  :أي ،عالماً  زیدٌ  نحو: ما زال )٥("هتما اقتض"األزمنة دون بعض، فعلى
 . ه قبل قبوله للعلم لم یكن عالماً بأنَّ  فالحال تشهدُ  ،ذلك على سبیل الدوام

، )ةدَّ مُ ( :هو الظرف الذي نابت عنهو  (لنیابتها عن الظرف):قول األزهري:  :}ومادام{    
فیه الظرف، وأشار األزهري بهذا  لُ ستعمَ یُ  عملت في موضعٍ استُ  ]: ظ٤٩[ هاومعنى نیابتها عنه أنَّ 

 بنفسها، ها لیست ظرفاً ه أنَّ ، وحاصلُ اسماً  إالَّ  ال یكونُ  والظرفُ  ،(ما) حرفٌ  قال إنَّ إلى دفع ما قد یُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهذه األفعال األربعة ملالزمة اخلرب املخرب عنه على حسب ما يقتضيه احلال، حنو: مازال زيٌد عاملاً، وما انفك
مقرونًة  {ما دام}الثالث عشر:  {و} جالساً، وما فىتء بكٌر حمسناً، وما برَح حممٌد كرمياً، وما أشبه ذلك، وعمرٌ 

مبا الظرفية املصدرية وهي الستمرار اخلرب، حنو: ال أصحُبك ما دام زيٌد مرتددًا إليك، وُمسِّيْت ما هذه ظرفيًة؛ 
  لنيابتها عن الظرف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتخلیص الّشواهد ،٢/٥٧٠:اللمحة في شرح الملحةوهو من شواهد  یت من الخفیف، ولم أقف على قائله،) الب١(

، والمقاصد ١/٢٤٧:ابن عقیلشرح و  ،١/٢٣٤المسالك:وأوضح ، ٢٣٠:وتلخیص الفوائد ــــ البن هشام األنصاري
 .٢/٦٥:الهوامع همع، و ١/١٨٥بمضمون التوضیح: والّتصریح، ١/٢٢٨:األشمونيّ شرح و ، ٢/١٤:الّنحوّیة

 ،١/٢٨٦اإلنصاف: =: ،على ثالثة أحرف اً ، زائدعلماً  ،منادى، مفرًدا :هي: أن یكون االسمهذه الشروط و ) ٢(
 .١/٣١٤، ودلیل السالك:١/٢٥٧عقیل: على ابن حاشیة الخضريو 
، َعلى اْلَبلىوصدره:  ،١٠٢ّمة في دیوانه:وهو لذي الرُّ  من الطویل،) البیت ٣(  َأَال یا اْسَلمي یا داَر َميَّ
 .+...+ لیس في (ب، ج) المحصور بین )٤(
 .في (ب، ج): ما اقتضاه )٥(
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ل هو ما المؤوَّ  ألنَّ  ؛فیه مسامحةٌ  الخ):...(لتأویلها معوقوله:  ،ما استعملت في موضعهوٕانَّ 
ة ، فلو لم تكن قبلها (ما) فهي تامَّ التأویل لها مجازاً  اسنادُ  حَّ للسبك صَ  ا كانت آلةً ها لمَّ لكنَّ  ،بعدها

 إنْ  عرب المنصوب حاالً وكذلك یُ  ،صحیحاً  تَ مْ نحو: دُ  ،والمنصوب بعدها حال ،قيبمعنى بَ 
دوامك  :أي ،عجبني ما دمت صحیحاً نحو: یُ  ،وكانت مصدریة غیر ظرفیة ،(ما) )١("هاتتقدم"

هذه األفعال ثالثة  أنَّ  رَ كِ ا ذُ ل ممَّ فتحصَّ  ،ا كونها ظرفیة غیر مصدریة فال یمكن، وأمَّ صحیحاً 
، ومنها ما یعمل بشرط )وما بینهما ،كان ولیس(وهي ثمانیة:  ،منها: ما یعمل بدون شرط ،أقسام

 )ما(م ، ومنها ما یعمل بشرط تقدُّ )كَ فَ نْ أو  ىءَ تِ وفَ  حَ رِ وبَ  زالَ (أربعة:  يوه ،أو شبهه م نفيٍ تقدُّ 
 ،وتقسیمها لألقسام الثالثة ،)٢("األفعال"وٕالى تعداد هذه  ،ةً خاصَّ  )دامَ ( :الظرفیة المصدریة، وهي

 :)٣(أشار في األلفیة بقوله
 بیات الثالثة.األ ..........َكَكاَن َظلَّ َباتَ               

 الماضي، وكان غیر الماضي یعمل عملَ  فعال بلفظِ هذه األ رَ كَ ا ذَ لمَّ  :}وما تصرف منها{     
 والخبر ،كون مبتدأً ت نْ أ معطوفة على كان، ویصحُّ  :ومالخ) وما...إ(ه علیه بقوله: نبَّ  ،الماضي
 أمثلةٍ  ىلإالفعل  لُ تحوُّ  ـــوفي باب المصدر ،هنا : ـــالتصرف ىكذلك، ومعن :تقدیره ،محذوف
 :)٥(لفیةوفي األ ،)٤(المشتقات المصدرُ  صلَ أ نَّ أ المختارَ  نَّ أل ؛، ولیس المراد به االشتقاقمختلفةٍ 

 َوَكْوُنُه َأْصًال ِلهَذْیِن اْنُتِخبْ ....................                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َة دوام زيٍد مرتددًا إلي أي: والذي  {وما تصرف منها}ك، ومصدريًة؛ لتأويلها مع صلتها مبصدر، والتقدير: مدَّ
يف املضارع،  {ويكون}يف املاضي،  {نحو: كان}فاملتصرِّف  تصّرف من كان وأخواهتا يعمل عمل ماضيها،

يف  {تقول}يف األمر،  {وأصِبْح}يف املضارع، {وُيصبُح} يف املاضي،  {أصبَح}حنو:  {و}يف األمر،  {وكن}
وإعرابه: كان فعٌل ماٍض ناقٌص، وزيٌد: امسها، وقائماً: خربُها، وتقوُل {كان زيٌد قائمًا} عمل املاضي ِمن كان 

 خربها،  :امسها، وقائماً  :يف عمل املضارع ِمن كان: يكون زيٌد قائماً، وإعرابه: يكون فعل مضارع ناقص، وزيدٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): "تقدمها"١(
 .) في األصل: "الحروف" وهو خطأ، والتصحیح من (ب، ج)٢(
 ، وهو صدر بیت غیر مكتمل، واألبیات الثالثة بتمامها هي:١٢) باب كان وأخواتها:٣(

 اـــِرحَ ــاَر َلْیَس َزاَل بَ ـــى َوصَ ـــَأْمسَ           َكَكاَن َظلَّ َباَت َأْضَحى َأْصبَحا
 ـــــــةٍي ُمْتَبعَ ـــــــٍي أْو ِلَنفْ ـــــــْبِه َنفْ ــــِلشِ     ــــــــة      األْرَبعَ  هذِ ـــــكَّ َوهــــــىَء َواْنفَ ـــَفتِ 

 اــــَت ُمِصیبًا ِدْرَهمـــــِط َماُدمْ ــــَكأعْ           اــــــــــــوقًا ِبمَ ـــــُل َكاَن َداَم َمْسبُ ــَوِمثْ 
هب مسألة خالفیة بین البصریین والكوفیین، فقد ذهب البصریون إلى أنَّ المصدر أصُل المشتقات، وذ )٤(

   .١١١وائتالف النصرة: ،١/١٩٠=: اإلنصاف في مسائل الخالف: الكوفیون إلى أنَّ الفعل أصٌل،
 ِبِمْثِلِه َأْو ِفْعٍل أْو َوْصٍف ُنِصبْ ، وصدره:          ٢١) باب المفعول المطلق:٥(
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 ــــ باعتبار التصرف وعدمه ـــ هذه األفعال نَّ أاعلم  الخ):...صرف منهاتی ال (والذيقول األزهري: 
ما  :على األصح، ومنها )دام(و ،اتفاقاً  )لیس(وهو  ،ما ال یتصرف أصالً  :منها ،أقسام ثالثة

ما یتصرف  :ومنها ،مر وال مصدرأه لیس له ألنَّ  )؛زال وأخواته(وهو  ،ناقصاً  یتصرف تصرفاً 
من  غُ اصما یُ ه إنَّ ألنَّ  ؛)١("اسم مفعول" وهو الباقي، فیستعمل منه جمیع التصاریف إالَّ  ،تاماً  تصرفاً 

عجبني ل المصدر: یُ ااألزهري للمضارع واألمر، ومثل المصنف للماضي، ومثَّ  لَ وقد مثَّ  ،التام
 ومثال اسم الفاعل: ،خبرها :أسمها، وقائماً  :الناقصة، وزیدٍ  )كان( مصدرُ  :، فكونُ قائماً  زیدٍ  كونُ 

 )٢( ........................َأَخاكَ              الْبَشاَشَة َكاِئنًا  يَوَما ُكلُّ َمْن ُیْبدِ         
 ن أرادخبرها، ومَ  :اسمها، وأخاك ) ـــنْ مَ (یعود على  ـــفاعل، وفیه ضمیر مستترسم ا ًا:فكائن

 وٕالى عمل ،نها مع أمثلتهافي هذا المحل، فقد بیَّ  )٣(بالشریف هفعلی ،استیفاء مصادر هذه األفعال
 :)٤(أشار في األلفیة بقوله ،غیر الماضي

 .........................                    َوَغْیُر َماٍض ِمْثَلُه َقْد َعِمالَ           
 وهي: فتئ ،ناقصة ستعمل إالَّ منها ال تُ  ثالثةً  بالمرفوع إالَّ  مكتفیةً  ةً ستعمل تامَّ وهذه األفعال تُ 

 :)٥(وٕالى القسمین أشار في األلفیة بقوله ،ولیس وزال
 يــٍع َیْكَتفِ ـــا ِبَرفْ ـاٍم مَ ـــَتمَ َوُذو ............................                            
 يــًا ُقفِ ــىَء َلْیَس َزاَل َداِئمــَفتِ                   َوَما ِسَواُه َناِقٌص والنَّْقُص ِفي          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ْن فعُل أمٍر ناقص، وامسه مسترت فيه وجوبًا تقديره: أنَت، وتقول يف عمل األمر ِمن كان: ُكْن قائماً. وإعرابه: كُ 

خربه. وتقول: أصبح زيٌد قائماً، ويصبح زيٌد قائماً، وأصبح قائماً، وإعرابه: على أوزان ما قبله، والذي  :وقائماً 
 ال يتصرف منها دام وليس، تقول: ال أكلُمك مادام زيٌد قائماً،   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) في (ب، ج): اسم المفعول١(
 إَذا َلْم ُتْلِفِه َلَك ُمنِجَداَأَخاَك     :بتمامه الشطر الثاني، و لم أقف على قائلهو من الّطویل، ) ٢(

وهو من ، فعله في رفع المبتدأ ونصب الخبروالّشاهُد فیه: (كائًنا أخاك) حیث عمل اسم الفاعل (كائن) عمل 
شرح ، و ٢/١٧:، والمقاصد الّنحوّیة١/٢٥٠:ابن عقیلشرح ، و ١/١٦٨:أوضح المسالكشواهد: 
 .٢/٧٨:الهوامع همعو ، ١/١٨٧:، والّتصریح١/٢٣١:األشمونيّ 

اشتغل بشرح  ه)٧٢٣(ت: الفاسي، الشریف الحسنيیعلى، اهللا، محمد بن أحمد بن یوسف بن  ) هو أبو عبد٣(
كر أنه من وذُ  ولم یتیسر لنا االطالع علیه، اآلجرومیة حتى أكمله، وسماه: الدّرة النحویة في شرح اآلجرومیة،

، ودرة الحجال في أسماء الرجال ــــ البن القاضي ٢٤٤= ترجمته في: جذوة االقتباس: أهل القرن الثامن الهجري،
  .١/١٦، وجامع الشروح والحواشي ـــ لعبداهللا محمد الحبشي:٢/١٣٤، وسلوة األنفاس:٢/١٤٥المكناسي:

 .ِمْنه اْسُتْعِمالَ  يِإْن َكاَن َغْیُر اْلَماض، وعجزه:         ١٢) باب كان وأخواتها:٤(
   َوَمْنُع َسْبِق َخَبٍر َلْیَس اْصُطِفي، وصدر البیت األول هو:         ١٢) باب كان وأخواتها:٥(
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وبمعنى  ،خوص یكون بمعنى الذهابالشُّ  ، فإنَّ )١("ذاهب أو حاضر" :معناه }شاخصاً { 
 . )٢(الحضور

وما  ]و: ٥٠[ ،)كان(في  ما مرَّ  ،خبراً  والخبرُ  ،اسماً  یأتي في تسمیته االسمُ  }وترفع الخبر{    
 هو مرفوع بما كان مرفوعاً  :وقال الكوفیون ،ب البصریینههو مذ بها، الخبر مرفوع نَّ أذكره من 

 ،)٣(في منصوب ومرفوع من األفعال، فال تعملُ  ها أضعفُ وا على ذلك بأنَّ به قبل دخولها، واستدلُّ 
 :)٤(أشار في األلفیة بقوله ،وأخواتها إنَّ  وٕالى عملِ 
 َكأنَّ َعْكُس َما ِلَكاَن مْن َعَملْ                    لّ ـــــــنَّ َلعَ ـكِ ـــَت لَ ــیْ ــــلَ  ِإلنَّ أنَّ           

  وجب  قوالً  كان العاملُ  العامل بغیر القول، فإنْ  دُ ییجب تقی الخ):...أن یطلبها عامل البدَّ : (وقوله
 :)٦(أشار في األلفیة بقوله ،كسر فیهتُ  )٥(ما++و ،فتح فیه همزة إنَّ وٕالى ما تُ  ،الكسر

 َمَسدََّها َوِفي ِسَوى َذاَك اْكِسرِ                َدرِ ــــــدِّ َمصْ ـْح ِلسَ ــــَز ِإنَّ اْفتَ ــــــَوَهمْ         
 هْ ــــــُمْكِملَ  نٍ ــِمیــیَ ِــ ُث ِإنَّ لــیْ ــَوحَ                َفاْكِسْر ِفي االْبِتَدا َوِفي َبْدِء ِصَلهْ         
 ...................... َحالٍ                 لّ ـــأْو ُحِكَیْت ِباْلَقْوِل أْو َحلَّْت َمحَ         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{إنَّ وأخواتها، القسم الثاين من النواسخ، وهو:  {وأما}من األمثلة.  شاخصاً، وما أشبه ذلك} و{وليس عمرٌ 

 {وهي}:: خرب املبتدأ ويسمى خربها،أي {وترفع الخبر}أي: املبتدأ ويسمى امسها،  فإنَّها تنصب االسم}
{وكأنَّ بفتح اهلمزة وتشديد النون، {وأّن}بكسر اهلمزة وتشديد النون، وهي أمُّ الباب،  {إنَّ}ستة أحرف، 

إنَّ  :{تقولبتشديد الالم األخرية،  {ولعلَّ}بفتح التاء املثناة فوق،  {وليَت}بتشديد النون فيهما،  ولكنَّ}
سم وترفع خربها، وزيدًا امسها، وقائٌم خربها.  وتقول ، وإعرابه: إنَّ حرُف توكيد ونصٍب، تنصب االزيدًا قائٌم}

حرُف توكيٍد ونصٍب،  :مفعول به، وأنَّ  :والياء ،للوقاية :فعل ماض، والنون :بلغين أنَّ زيداً منطلٌق، وإعرابه: بلغ
خربها، وأنَّ وامسها وخربها يف تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل بلغين، والتقدير: بلغين  :امسها، ومنطلقٌ  :وزيداً 

انطالُق زيٍد، ومتتاز أنَّ املفتوحة اهلمزة بكو�ا البدَّ أن يطلبها عامل كما مثَّلنا خبالف إنَّ املكسورة، وتقوُل: كأنَّ 
 زيداً أسٌد، ولكنَّ عمراً جالٌس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أو حاضراً  ذاهباً ) في (ب، ج): ١(
 .٧/٤٦، ولسان العرب:٣/١٠٤٣=: الصحاح: )٢(
 .١٥٣:صاف في مسائل الخالفاإلن) =: ٣(
 . ١٤) باب إنَّ وأخواتها:٤(
  .+...+ لیس في (ب، ج) )٥(
 َحاٍل َكُزْرُتُه َوإِنِّي ُذو َأَملْ ، وعجز البیت الثالث بتمامه هو:         ١٤) باب إنَّ وأخواتها:٦(

كتابه: أوضح عة مواضع في وقد أجمل ابن هشام مواضع كْسِر همزة إنَّ في عشرة مواضع، وفْتِح همزتها في تس
   .٣٣٨ــــــ١/٣٣٤المسالك:
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الخبر  )١("كان نْ إ" وتأخیر الخبر، إالَّ  ،تقدیم االسم نعم یجبُ  لخ):إ...على وزن :(وٕاعرابهوقوله: 
ِإنَّ ِفي  و ،)٣(ِإنَّ َلَدْیَنا َأنَكاالً : )٢([قوله تعالى]نحو ،التقدیمُ  ، فیجوزُ ومجروراً  أو جاراً  ،ظرفاً 

 :)٥(األلفیة بقول ةشار اإلوٕالى ذلك ، )٤(َذِلَك َلِعْبَرةً 
 َكَلْیَت ِفیَها أْو ُهَنا َغْیَر اْلَبِذي                ي الَِّذيــــْرِتیَب إالَّ فِ ـــَوَراِع َذا التَّ         
 ،وعدماً  العلة تدور مع المعلول وجوداً  ألنَّ  ؛لیست للتعلیل الالمُ  الخ):...(الختالف ألفاظهاوقوله: 

 اختالف المعنى  إذ الغالبُ  ؛ختلف المعنى، ولیس كذلكیو  ه مهما اختلف اللفظ إالَّ فیقتضي أنَّ 
 ـــ وأنَّ  كما في: إنَّ  ،ختلف المعنىی، وقد یختلف اللفظ وال ولكنَّ  ،نحو: إنَّ  ،الختالف اللفظ

ختلف یما وٕانَّ  قال: هكأنَّ  )،وقت( :بمعنى )٦(ظرفیة أنَّهااألولى و  ـــ فتح الهمزة وكسرها باعتبار
 ،وال عكس ،ویختلف اللفظ ه مهما اختلف المعنى إالَّ فیؤخذ منه أنَّ  ،المعنى وقت اختالف اللفظ

في  األصلُ  :قالیُ  ر بأنْ عن سؤال مقدَّ  : هذا جوابٌ )...الختْ لَ مِ (وٕانما عَ وقوله:   ،وهو المراد
 النصبَ  األحرفُ ت هذه لَ عمِ  مَ وهو الجر، فلِ  ،خاصاً  عمالً  یعملَ  باالسم أنْ  الحرف إذا اختصَّ 

في العمل  ها فرعٌ نَّ أم علَ لیُ  ؛منصوبها على مرفوعها موقدَّ  ،لخ...إما عملتنَّ إ ؟ فأجاب بقوله: و والرفعَ 
ال معنى كان  ،یةتاآل :أي )...الخداللتها على المعانيو (وقوله:  ،المتعدیةاألفعال على عكس 

اآلخر، علیه  ه غیر المعنى الذى دلَّ على معنى، لكنَّ  منهما دلَّ  كلّ  كونُ  :خواتها، فوجه الشبهأو 
  .)الخ...)٧("كان فمعنى"(بقوله:  األزهرينه ولذلك بیَّ 

وال معنى لجواب  ،في الخبر قطعاً  زائدةٌ  :لفاظ المذكورة بعدُ وفي األ ،هنا : الم الجرّ }للتوكید{     
 األصل ه یقتضي أنَّ ألنَّ  ؛لتوكیدلمصروف  :تقدیره ،خبر متعلق بخاص :لتوكیدل ،بعض بقوله

 تقویة الحكم عند المخاطب  :ولیس كذلك، والتوكیدُ  ،عمال في التوكیداستُ  ثمَّ  ،ا غیر التوكیدمفیه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعلَّ احلبيَب قادٌم، وإعرابه: على وزن ما تقدَّم، ال خيتلف عملها،  {وليت عمرًا شاخٌص، وما أشبه ذلك}
ا ختتلف معانيها الختالف ألفاظها،  ا عِملت هذا العمل؛ لشبهها بالفعل املاضي، حنو: كان، يف البناء وإمنَّ وإمنَّ

 {ومعنى إنَّ} ا تقدم ـــعلى الفتح وداللتها على املعاين، فمعىن كان: اتصاف املخرب عنه باخلرب يف املاضي ـــ كم
 : تأكيد النسبة،أي {للتوكيد}املفتوحة  {وأنَّ}املكسورة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) في (ب، ج): إذا كان١(
 ) [...] زیادة واجبة للسیاق.٢(
 .١٢) سورة المزمل، اآلیة:٣(
 .١٣) سورة آل عمران، اآلیة:٤(
     .١٤) باب المبتدأ والخبر:٥(
 .) یعني: واألولى أن الالم ظرفیة٦(
   .) في (ب، ج) فمعنى إنَّ ٧(
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 نَّ أفي الكالم على الخطبة  ، وقد مرَّ لیس بقائمٍ  زیداً  نحو: إنَّ  ،و نفیاً أ، قائمٌ  زیداً  نحو: إنَّ  ،یجاباً إ
فاألحسن  في النسبة اً كان شاكّ  لقى إلیه الكالم من غیر تأكید، وٕانْ إْن كان خالي الذهن یُ  السامعَ 

 .]ظ: ٥٠[ فیجب التأكید. كان منكراً  التأكید، وٕانْ 
 تامٍ  اإلتیان بها عقب كالمٍ  :أي ،لخ)إ...(وهو تعقیب الكالمقول األزهري:  :}لالستدراك{     

 :أي الخ)...(برفع ما یتوهم ثبوته وقوله: ،وهي متوسطة بینهما ،أو نفیاً  ،مغایر لما بعدها إیجاباً 
بنفسه  ن جادمَ  ، ألنَّ ه كریمٌ أنَّ  المتوهمُ  توهمُ ی، فشجاعٌ  كما إذا قلت: زیدٌ  ،من الكالم الواقع قبلها

، ه بخیلٌ لكنَّ  :بعد ذلك الكالم قلتَ  ،مذلك التوهُّ  بماله من باب أحرى، فإذا أردت رفعَ  غالباً  یجودُ 
 ،كل مثال له هو داخل فیما قبله بل ،به یختصُّ  ه لم یوجد مثالٌ بأنَّ  َض رِ اعتُ  (أو نفیه):وقوله: 

 ،متالزمان غالباً  بنَ والجُ  خلَ البُ  ألنَّ  ؛شجاعٍ  ه غیرُ م أنَّ وهِّ لتُ  ؛بكریمٍ  : ما زیدٌ وهو كذلك، فإذا قلتَ 
 له م ثبوته، ویقالُ وهِّ للجبن الذي تُ  رفعٌ  :، فیقال لهذاه شجاعٌ : لكنَّ م قلتَ رفع ذلك التوهُّ  فإذا أردتَ 

غني عن الثاني، وانظر ما معنى كالم الفیشي یُ  لُ وهم نفیها، فاألوَّ لشجاعة التي تُ ل ثبوتٌ  :أیضاً 
  .)١(هنا

 ، واعُتِرض بأنَّ التشبیهتفسیر للتشبیههذا : الخ)...(وهو الداللةقول األزهري:  :}للتشبیه{    
 علُ فِ  رَ فسَّ یُ  أنْ  كالكاف، وال یصحُّ  ،على التشبیه لفظ الدالّ ال وصفُ  والداللةُ  ،المتكلم لِ عْ من فِ 

، في الكالم حذفاً  جیب: بأنَّ وال العكس، وأُ  ـــ وهو الداللة ـــ بوصف اللفظ ـــ وهو التشبیه ـــ المتكلم
في التعریف  من زیادةٍ والبد  ،ل المتكلمعْ من فِ  الحكمَ  أنَّ  وال شكَّ  ،والتقدیر: وهو الحكم بالداللة

 صدق علیه مشاركة أمرٍ ه یَ ، فإنَّ من قولك: جاء زیٌد وعمرو ،إلخراج نحو: عمرو ؛بالكاف ونحوها
 . اً عمر  زیدٌ  : قابلَ وإلخراج نحو ـــ وهو المجيء ـــ في معنى ألمرٍ 
 ،وال یمكن وجوده ،)٢("أصالً " ):الخ...(وهو طلب ما ال طمع فیه :قول األزهري :}للتمني{    

 :)٣(كقوله ،وهو المستحیل
 َفُأْخِبَرُه ِبَما َفَعَل الَمِشیبُ                 َأَال َلْیَت الشََّباَب َیُعوُد َیوماً                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 {كأنَّ للتشبيه}معىن  {و}،الم برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيهوهو تعقيب الك {لكنَّ لالستدراك}معىن،  {و}

    وهو طلب ما ال طمع فيه {ليت للتمني}معىن  {و}وهو الداللة على مشاركة أمٍر ألمر يف معىن، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و= ،ولم یتیسر لنا االطالع على هذه المخطوطةلعلَّ ما قاله في حاشیته على شرح الكفراوي لآلجرومیة، ) ١(
 .٥٩حاشیة أبي النجا:رأیه في: 

 .أصالً ) في (ب، ج): <أي> ٢(
، والمحشي ذكر هذا البیت على سبیل التمثیل للمعنى ال لالحتجاج ٤٦ي دیوانه: ) من الوافر، ألبي العتاهیة ف٣(

 النحوي؛ ألن القائل أبا العتاهیة خارج عن النطاق الزمني لالستشهاد.
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من  طاراً نْ لي قِ  كقول الفقیر: لیتَ  ،ه عسیرٌ یمكن وجوده، ولكنَّ  :أي ،)رٌ سْ ما فیه عُ  أو(وقوله: 
ویمتنع طلب الواجب لذاته كقولك:  ،عقالً  حالٍ ولیس بمُ  ،عسیرٌ  )١("قنطارلل"الفقیر  انُ جدفوِ  ،ذهبٍ 

 . یجيءُ  لیت غداً 

الخوف من الوقوع في المكروه،  :أي المكروه) في شفاقاإل(بقول األزهري: : }للترجي{     
 نَّ إ ، ثمَّ إشفاقاً  ، والمكروهُ یاً ى ترجِّ سمَّ یُ  )٢("المحبوبُ "و من المحبوب والمكروه،  وقیل: التوقع أعمُّ 

في  االَّ  ي ال یكونُ ي یكون في المستحیل والممكن، والترجِّ التمنِّ  ي، ألنَّ من التمنِّ  أخصُّ  يالترجِّ 
َعلِّي َأْبُلُغ لَ فرعون:  ا قولُ ، وأمَّ دٌ ئعا الشبابَ  قال: لعلَّ وال یكون في المستحیل، فال یُ  ،الممكن

 منه. فهو جهلٌ  ،حالٌ مُ  واتِ االسم سبابِ ألَ  هُ لوغُ وبُ ، )٣(اْألَْسَبابَ 
على  البصریین، وقال الكوفیون: الثاني منصوبٌ  : هذا مذهبُ }هما مفعوالن لهاعلى أنَّ {     

 :)٥(وعددها أشار في األلفیة بقوله ،وأخواتها نَّ ٕالى عمل ظَ و  ،)٤(الحال
 الخ..............أْعِني رَأى              اْلَقْلِب ُجْزَأي اْبِتداَ اْنِصْب ِبِفْعِل              

 تركُ  ]و: ٥١[ )٦(، فاإللغاءُ وتعلیقٌ  إلغاءٌ  :عندهم أمران المانعُ  ):ال مانعَ  حیثُ و (قول األزهري: 
 نحو: زیدٌ  ،طها بتوسُّ إمَّ  ،لضعف العامل ؛ومحالً  )٧(+لفظًا+ لفظي لغیر موجبٍ  جوازاً  العملِ 
  أنَّ  إالَّ  ،واإللغاءُ  ا العملُ مفیجوز في كل منه ،ظننتُ  قائمٌ  نحو: زیدٌ  ،رها بتأخُّ ، وٕامَّ قائمٌ  ظننتُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو املعربَّ عنه عند قوم  {والتوقع}وهو طلب األمر احملبوب،  {لعل للترجي}معىن  {و}أو ما فيه ُعْسٌر، 

باإلشفاق يف املكروه حنو: لعل زيدًا هالٌك، والرتجي يف احملبوب حنو: لعل اهللا يرمحين؛ فإن اهلالك مما ُيكَره 
 ، وُيسمَّى {ظننُت وأخواتها، فإنَّها تنصب المبتدأ} القسم الثالث من النواسخ وهو:  {وأما}والرمحة مما ُحيَبُّ
  {على أنهما مفعوالن لها}ويسمى مفعوهلا الثاين، وإمنا تنصبهما  {الخبر}تنصب  {و}مفعوهلا األول، 

  وحيث ال مانع،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .<من الذهب>لقنطاٍر ) في (ب، ج): ١(
 .) في (ب، ج): ولكنَّ المحبوب٢(
 .٣٦) سورة غافر، اآلیة:٣(
(كان) فعل غیر متعد،  ؛ ألنَّ على الحال اصبنُ  )ظننت(والمفعول الثاني لـ )كان(ذهب الكوفیون إلى أن خبر  )٤(
ال على  یةالمفعول علىَنْصَبهما   المنصوب بعدها على الحال ال على المفعولیة، وذهب البصریون إلى أنَّ ف

   .١٢٢ـــ١٢١وائتالف النصرة: ، ٦٧٧ـــ٢/٦٧٦=: اإلنصاف: ،ُكنَّاُهمفي نحو قولهم:  ضمیراً  نألنهما یقعا ؛الحال
 .َخاَل َعِلْمُت َوَجَدا، وتكملة الشطر الثاني: ١٦) باب ظن وأخواتها:٥(
، وشرح شذور ١/٣٣٨، واللمحة في شرح الملحة:١/٣١٤:البن عصفور الزجاجي جمل) =: شرح ٦(
 .١٣٩ـــ١٣٨:من النشأة إلى االستقرار ، والحدود النحویة٢٥٥، والكلیات:١/٣٦٩:، والتصریح٣٦٤ذهب:ال
 .المحصور ما بین +...+ لیس في (ب، ج) )٧(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱۸۳ 

أقوى،  رِ في التأخُّ  واإللغاءُ  ،أقوى العملُ  :سواء، وقیل على حدّ  واإللغاءُ  فیه العملُ  المتوسط یجوزُ 
على  مَ تقدَّ  ، وٕانْ قائماً  زیداً  نحو: ظننتُ  ،فال یجوز إلغاؤه ،على كل شيء العاملُ  مَ تقدَّ  وٕانْ 

، ففي جواز اإللغاء في هذه الصورة ؟قائماً  زیداً  نحو: متى ظننتَ  ،غیره علیه مَ المعمولین وتقدَّ 
 حیث ،اإللغاء في هذه الصورة أیضاً  جوازُ  ـــ )١(كما قال المكوديـــ األلفیة  عبارةِ  خالف، وظاهرُ 

 :)٢(جمیع الصورب قال مشیراً 
ِز اِإلْلَغاءَ                 .......................                 ال ِفي االْبِتَدا َوَجوِّ

أو  ،والمعمولین بین العاملِ  الصدارةُ  ا لهُ ممَّ  واحدٍ  طِ لتوسُّ  ؛ال محالً  العمل لفظاً  تركُ  :)٣(والتعلیقُ 
 : )٥(في األلفیة )٤(إلیها [(بقوله)]أشار  قُ علّ التي تُ  واألشیاءُ  ،أحدهما

 اـِي مَ ــواْلَتِزِم التَّعِلیَق َقْبَل َنفْ ..........................                              
 َكَذا واالْسِتْفَهاُم َذا َلُه اْنَحَتمْ                  َوٕاْن َوال الُم اْبتداٍء أْو َقَسمْ               

 مَ كذا عمَّ  )،مَ لِ عَ (ي مسد مفعولَ  في محل نصب سدَّ ، قائمٌ  زیدٌ لَ  :، فجملة قائمٌ  زیدٌ لَ  نحو: علمتُ  
العمل  ألنَّ  ؛هم في المانع في كالم األزهري، والظاهر تخصیص المانع في كالمه باإللغاءبعضُ 

، موجودٌ  في المحلِّ  فالعملُ  ا التعلیقُ ، وأمَّ مانعاً  دَّ عَ یُ  الذي ینبغي أنْ  وفه ،ومحالً  لفظاً  معه متروكٌ 
 نَّ أأشار بهذا الكالم إلى  الخ):...ةُ ذلك عشر  نمِ  رَ كَ (وذَ وقوله:  ،مانعاً  دَّ عَ یُ  فال ینبغي أنْ 

في  المذكورةَ  عشرَ  الثالثةَ  من فقد بقي علیه ـــوهو كذلك  ـــ نَّ ظَ  أخواتِ  جمیعَ  المصنف لم یستوفِ 
ا وأمَّ  ،سمعتُ  :لفیةوزاد هنا على ما في األ ،مب، وتعلَّ ، وحجا، ودرى، وهَ عدَّ  :خمسةٌ  ،األلفیة

 :)٦(:فهي داخلة في قوله ،ها من أفعال التصییرألنَّ  ؛فلیس من زیادته على األلفیة ،خذتُ اتَّ 
 أْیضًا ِبَها اْنِصْب ُمْبَتدًا َوَخَبَرا                َوالَِّتي َكَصیَّرا................          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وذكر من ذلك عشرة أفعال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قوله: (ال في االبتدا) ثالث صور: وُفِهَم (( ٢٥٤ـــ١/٢٥٣فیة ابن مالك:على أل هشرح في ) قال المكودي١(

ر عنهما نحو: زیٌد قائٌم ظننُت، أو یتوسط بینهما نحو: زیٌد ظننُت فاضٌل، أو یتقّدم على المفعولین، ویتقدَّم  أن یتأخَّ
وفي جواز اإللغاء في هذه الصورة الثالثة خالف، وظاهر كالمه جوازه؛ ره، نحو: متى ظننَت زیٌد قائٌم؟ یعلیه غ

  . ))الفعل لیس في االبتداء، ولم یتعرض الناظم إلى األرجحألنَّ 
 . واْنِو َضِمیَر الشَّاِن أْو الَم اْبِتَدا، وعجزه:           ١٦) باب ظن وأخواتها:٢(
وأوضح  ،١/٣٣٩، واللمحة في شرح الملحة:١/٣١٩:البن عصفور ــــــ الزجاجي جمل) =: شرح ٣(

 .١٥٧:من النشأة إلى االستقرار والحدود النحویة ،١/٣٧٠التوضیح:ن ، والتصریح بمضمو ١/٣١٦المسالك:
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٤(
 َماِفي ُموِهٍم إْلَغاَء َما َتَقدَّ ، وصدر البیت األول:         ١٦) باب ظنَّ وأخواتها:٥(
                 لَِّتي َكَصیَّراَوَهْب َتَعلَّْم َوا، والشطر األول بتمامه:       ١٦) باب ظنَّ وأخواتها:٦(
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 ، ومحلُّ على رجحان وقوع المفعول الثاني غالباً  لُّ دُ ها تَ أنَّ  :بمعنى الخ):...رجیحتَ  فیدُ (تُ وقوله: 
على  زیداً  فقط، نحو: ظننتُ  ت لواحدٍ تعدَّ  هم، وٕاالَّ اتَّ  :لمفعولین إذا لم تكن بمعنى ىتتعد نَّ ظَ كون 
 .)١(اتهمته، ویأتي نص األلفیة :أي ،المال
، وقد اجتمعا في قوله نَّ ها الظَّ ومن غیر الغالب إفادتُ  ،كون رأى للیقین غالبٌ  :}ورأیتُ {      
 یدُ ف، وته قریباً ، ونعلمُ اً بعید القیامةِ  ون یومَ یظنُّ  :أي ،)٢(َوَنَراُه َقِریباً *  ِإنَُّهْم َیَرْوَنُه َبِعیداً : تعالى

كذا، ورأى  نحو: رأى أبو حنیفة حلیةَ  ،فقط لواحدٍ  تْ تعدَّ  ، وٕاالَّ بَ هَ ذَ  :بما إذا لم تكن بمعنى ىأر 
 .هُ أبصرتُ  :أي ،الهاللَ  نحو: رأیتُ  ،رَ بصَ أ، وكذلك إذا كانت بمعنى )٣(هُ تَ مَ رْ الشافعي حُ 

، ومن غیر الغالب ،ها للیقین غالبٌ كونُ  :}وعلمت{      ِإْن فَ نحو قوله تعالى:  إفادُتها الظنَّ
 یمكن فیه إالَّ  ]: ظ٥١[ ه القلب، فالاإلیمان محلُّ  ألنَّ  ؛أي: ظننتموهنَّ  ،)٤(َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناتٍ 

 ،الحقَّ  تُ مْ لِ نحو: عَ  ،لواحدٍ  تْ تعدَّ  ، وٕاالَّ فَ رَ تعدیتها للمفعولین إذا لم تكن بمعنى عَ  ، ومحلُّ الظنُّ 
أشار  ،المتقدمة )هماتَّ ( :بمعنى )ظنَّ (، و)فَ رَ عَ ( :بمعنى )مَ لِ عَ ( )٥([(كون)] ه، وٕالىتُ فْ رَ عَ  :بمعنى

 : )٦(في األلفیة بقوله
 ـــــــةْلَتَزمَ ـٍد مُ ــــَواحِ ـــٌة لِ ـــِدیـــَتعْ ـــة                 نِّ ُتَهمَ ــِلِعْلِم ِعْرَفاٍن َوظَ              

 نحو:  ت لواحدٍ تعدَّ  ، وٕاالَّ )٧(أصابَ  :ذا لم تكن بمعنىإلمفعولین  َوَجدَ  يتعدِّ  محلُّ  :}ووجدتُ {     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنو: حسبُت  {وحسبُت}قائماً، حنو: ظننُت زيداً  {وهي: ظننت}أربعة منها تفيد ترجيح وقوع املفعول الثاين  
زيدًا صادقاً، وثالثٌة منها تفيد  حنو: زعمُت  {وزعمُت}حنو: ِخْلُت اهلالَل الئحاً،  {وِخْلُت}بكرًا صديقاً، 

حنو: علمُت زيداً  {وعلمُت} حنو: رأيُت املعروَف حمبوباً، {رأيت}هي  {و}حتقيق وقوع املفعول الثاين، 
    حنو: وجدُت العلَم نافعاً؛ واثنان منها يُفيدان التصيري واالنتقال من حالة إىل أخرى،  {ووجدُت}  ،صادقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) أي: ویأتي بیت األلفیة التالي موضحًا لهذه المسألة، وهي كون تعدیة ظنَّ لمفعولین، إذا لم تكن بمعنى: ١(

 اتَّهم.
 .٧ـــ٦) سورة المعارج، اآلیة:٢(
: ٢/٤٨) تأتي رأى بمعنى الرأي، أي: المذهب، فتتعدى لمفعول واحد، قال ابن هشام في أوضح المسالك:٣(
 أي: هذا هو رأُي أو مذهب كل واحد منهما. ))وتقول: رأى أبو حنیفَة ِحلَّ كذا، ورأى الشافعي حرمته((
 .١٠) سورة الممتحنة، اآلیة:٤(
 .) ما بین [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٥(
 . ١٦) باب ظن وأخواتها:٦(
 ) فإن لم تكن بمعنى (أصاب) تعدت لمفعولین كقول الشاعر:٧(

 هم ُجُنوداَوَأْكَثرَ  محاولةً         َشْيء  كلِّ  أكبرَ  اهللاَ  وجدتُ 
 .٢١١:تقّي الدین الدقیقي المصريـــ ل اتفاق المباني وافتراق المعاني، و ٩١=: الفروق اللغویة: ،أي: علمت اهللا
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  ،كانت الزمةً  ، وٕاالَّ نَ زِ حَ  :إذا لم تكن بمعنى یةً ها متعدِّ كونِ  ها، ومحلُّ بَ صاأ :أي ،هُ تَ ضالَ  زیدٌ  دَ جَ وَ 
في  استقرارها :أي ،)النسبة (حصولَ /وقوله:  ،علیه نَ زِ حَ  :و، بمعنىعلى عمرٌ  زیدٌ  دَ جَ نحو: وَ 
 كما في المثال  ـــ وكان ما بعدها یسمع :أي (إذا دخلت على ما ال یسمع):: )١(/وقوله ،السمع

ا یسمع نحو: مَّ مل سمع، فلو كان األوَّ یُ  القول المذكور بعدُ و  ،سمعذات النبي ال تُ  فإنَّ  ـــالمذكور
 ا مَّ ل والثاني مِ كان األوَّ  ، وكذلك إنْ اتفاقاً  ت لواحدٍ تعدَّ  )،صلى اهللا علیه وسلم(النبي  قولَ  سمعتُ 

 :التقدیر ، ألنَّ أو یذهبُ  یأكلُ  )صلى اهللا علیه وسلم(النبي  سمعتُ  ا نحو:مهال یمكن سماعُ 
وهي  (بعد سلب حركتها):وقوله:  ،أیضاً  ت لواحدٍ النبي في حال أكله أو ذهابه تعدَّ  قولَ  سمعتُ 
قال في كل فع التقاء الساكنین، وكذا یُ دل ؛فت الیاءذِ والالم، فحُ  ،الیاء :فالتقى ساكنان ،الفتحة

وقلنا، لكن بعد نقل هذا  وبعنا، وقلتُ  ،نحو: بعتُ  ،سندت إلى التاء أو (نا)أمهما معتل العین 
 ،لیس منها :أي ،)(لیس داخالً وقوله:  ،المضموم )لَ فعُ (َ إلى  )٢("مفتوح العینال" )لَ عَ فَ (األخیر من 
 :واالستطراد ،لتمام النواسخ ؛ه ذكره فیها استطراداً ذكره فیها؟ فأجاب: بأنَّ  ما وجهُ  :فیقال حینئذ

 كان خبرِ  رَ كْ ذِ  ، كما أنَّ المنصوباتُ  :وأخواتها ، ومحل ظنَّ )٣(لمناسبة الشيء في غیر محله ذكرُ 
  في )٦("داخل"وهذا القسم  :خنسا، وفي بعض الملعمله اً تتمیم )٥([(أیضًا)] )٤("ياستطراد" نَّ إ واسمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنو: جعلُت الطَني إبريقاً، وواحٌد يفيد حصول  ، {وجعلُت}حنو: اختذُت زيدًا صديقاً  {اتخذُت}مها  {و}  

حنو: مسعُت النيبَّ ــــ صلى اهللا عليه وسلم ـــ يقول، فالنيبُّ مفعول أول،  {سمعُت}هو:  {و} النسبة يف السمع،
إذا دخلت على ما ال يسمع  )مسعتُ ( إنَّ  رأي أيب علي الفارسي يف قوله: ومجلة: يقول، مفعوٌل ثاٍن، هذا على

احلال من املفعول، ألنَّ أفعال  ت الثنني، واجلمهور على أن مجلة: يقول، وحنوها يف موضع نصٍب علىتعدَّ 
ظننُت: فعٌل وفاعٌل، وزيداً  {ظننُت زيدًا منطلقًا}يف إعراب  {تقول}احلواس ال تتعدى إالَّ إىل مفعول واحد، 

ِخْلُت: فعٌل وفاعٌل، وأصُل ِخْلُت:  شاخصًا}{خلُت عمرًا يف إعراب  {و}مفعوٌل أّوٌل، ومنطلقاً: مفعول ثاٍن، 
َخِيْلُت ـــ بكسر الياء ـــ نقلت الكسرة اىل اخلاء بعد سلب حركتها، مث حذفت الياء اللتقاء الساكنني، وعمراً 

من أمثلة ما يفيد الرجحان، ومن أمثلة ما يفيد التحقيق  {وما أشبه ذلك}مفعول أول، وشاخصاً مفعوٌل ثاٍن،  
دخيٌل يف املرفوعات، وحقُّه أْن يذكر  -أعين ظنَّ وأخواهتا  -ة ما يفيد التصيري بال فرق، وهذا القسم ومن أمثل

 لتتميم بقية النواسخ. ؛يف املنصوبات، ولكنه ذكره استطراداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن١(
 .) في (ب، ج): مفتوح العین٢(
 .١١٠) =: الكلیات:٣(
 .) في األصل: "استطرادًا" والصواب ما أثبتناه من (ب، ج)٤(
 .(ب، ج)) [(...)] زیادة واجبة من ٥(
 .) في (ب، ج): دخیل٦(
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وهي صحیحة، ویكون المعنى: وهذا القسم أدخله المصنف في المرفوعات،  ،المرفوعات باإلثبات
 . )٢("واهللا أعلم" ،ب باالستطراد كما قالاویج ،)١("حق المصنف...الخوكان "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نصوباتوكان حقه أن یذكر في الم) في (ب، ج): ١(
 .هللا <سبحانه وتعالى> أعلم) في (ب، ج): وا٢(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۱۸۷ 

 {باب النعت}
 

 ُیعرب فیما عَ رَ شَ  ،على غیر وجه التبعیة عربُ التي تُ  )١(+الستَّة+ من المرفوعات ا فرغَ لمَّ        
م منها عند اجتماعها قدّ ووجه حصرها، وما یُ  ،م عددهادّ على وجه التبعیة، وبدأ منها بالنعت، وتق

، وهي )٢(والصفة الوصفُ  :وعبارة البصریین ،الكوفیین عبارةُ  :عتُ في باب مرفوعات األسماء، والنَّ 
یتغیر، والوصف خاص  بما خاٌص  لفاٌظ مترادفٌة على ما هو الحق، خالفًا لمن قال: إنَّ النَّعتأ

ه ببعض مَ سَ رَ ( :قول األزهري ،)٣(نعوت اهللا :قالأوصاف اهللا، وال یُ  :قالال یتغیر، قیل: ولذا یُ  بما
، بل لبیان لیس برسم وال حدّ  }،تابعٌ { :قول المصنف نَّ أ : الصوابُ ): قال بعٌض الخه...خواصِّ 

ما أشار إلیه في  :واصطالحاً  ،)٥(وصف الشيء بما هو فیه :، والنعت لغةً )٤(بعض أحكامه
 :)٦(األلفیة بقوله
 ِبَوْسِمِه َأْو َوْسِم َما ِبِه اْعَتَلقْ               َفالنَّْعُت َتاِبٌع ُمِتمٌّ َما َسَبْق             

 ــــ كان معرفةً  ــــ إنْ له  حٌ وموضِّ  ،لمتبوعه لٌ مِّ مكَ  :ومعنى متمٌّ  ،یصدق بجمیع التوابع جنٌس  :فتابعٌ 
 ه)بوسم(و ،عاقلٌ  جاء رجلٌ  :نحو ــــ كان نكرةً  ــــ إنْ منعوت لل ٌص ومخصَّ  ،العاقلُ  )٧("زیدٌ جاء ك"

 جاء زیدٌ  :نحو ،وذلك إذا كان النعت حقیقیاً  ]و: ٥٢[، بعالمة تكون في المتبوع نفسه :أي
 ،بوهأ الفاضلُ  جاء زیدٌ  :نحو ،وذلك إذا كان سببیاً  ،بعالمة تكون فیما یتعلق بالمتبوع وأ ،الفاضلُ 

 ؛لبدلللعطف النسق و  خرجٌ مُ  :لٌ مِّ كَ مُ و  ،جنٌس  :فتابعٌ  ،)٨(للحقیقي والسببي شامالً  فیكون الحدُّ 
 في نفسه، وخرج  بل كل منهما مقصودٌ  ،اإلیضاح والتخصیص دَ قصد بهما مجرَّ یُ م هما لألنَّ 

 معنىال  ،األول الثاني عینُ  فألنَّ  ؛البیان ا عطفُ أمَّ  ،البیان والتوكیدُ  عطفُ  :لخإ...بقوله: بوسمه
  ، هو الشيء ال معنى فیه ءيشال ونفُس  ،ه یكون بالنفسنَّ ألف ؛وكذلك التوكید ،به فقط قائمٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {النعت تابع للمنعوتَرَمسَُه ببعض خواصِّه تقريباً على املبتدئ، فقال:  {باب النعت}:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) +...+ لیس في (ب، ج)١(
  .١٦٦:، نشأته وتطوره حتى نهایة القرن الثالث الهجريالمصطلح النحوي=: ) ٢(
 .١٦٦، والمصطلح النحوي:٣/٨٣وحاشیة الصبان: ،٣٠الفروق اللغویة: ) =:٣(
قوله: (رسمه ببعض خواصه...الخ) فیه نظر؛ ألنَّ ((: /ظ٨٧:اللوحةالشنوانیة،  الدرةتعلیق في  ) قال الشنواني٤(

حكم من أحكام النعت،  الظاهر أّن قوله: (النعت تابع للمنعوت...الخ) لیس واردًا مورد التعریف، بل هو بیان
 .٦٥و=: حاشیة أبي النجا: ،))فتأّمل

 .١/٢٦٩) =: الصحاح:٥(
 .٣٢٧، والحدود النحویة: ١٠٤:في النحو الحدود كتاب وشرح، و=: ٣٥) باب النعت:٦(
 .) في (ب، ج): "كزید"٧(
 .٣/٨٦وحاشیة الصبان: ،٢/٩٤٧توضیح المقاصد والمسالك: ) =:٨(
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  .)٢(فانظرهما تستفد ،ه في التصریحاعتراضُ  دَّ ورُ  ،)١(جامعٍ  ه غیرُ بأنَّ  واعترض ابن هشام هذا الحدَّ 
رفع المنعوت والنعت  كان لیشمل ما إذا ؛ال في شخصه ،رفعه المطلقفي  :أي }في رفعه{     
رفع  ذاإویشمل ما " ،جاء یحیى القاضي :نحو ،راً مقدَّ  أو ،الفاضلُ  جاء زیدٌ  :نحو ،ظاهراً 

ویشمل ما إذا كان  ،القاضي زیدٌ  وجاءَ  ،موسى العاقل جاءَ  :نحو ،واآلخر مقدراً  ظاهراً  )٣("حدهماأ
 ،جاء أخوك العاقلُ  :نحو ،حدهما بالحركة واآلخر بالحروفأو أ ــــ لكما مثَّ  ــــ بالحركة ا معاً مرفعه

 .قال في النصب والجروهكذا یُ  ،جاء الزیدون العاقلون :نحو ،فو وما إذا كانا مرفوعین بالحر 
المنعوت  فما إذا كان تعری لیشملَ  ؛ال في الشخص ،التعریف مطلقُ  :أي }وتعریفه{     

 ــ(أل)،ب فَ من المنعوت والنعت تعرَّ  لفك ،الفاضلُ  جاء الرجلُ  :نحو ،والنعت من جهة واحدة
والنعت  ،ف بالعلمیةفالمنعوت تعرَّ  ،العاقلُ  جاء زیدٌ  :نحو ،هما من جهتینما إذا كان تعریفُ  ویشملُ 

 ــــ كما في المثال األول ــــ للنعت في التعریف ، نعم یجب أن یكون المنعوت مساویاً )لـ(أتعرف ب
 عرفَ أ النعتُ  أن یكونَ  وال یجوزُ  ــــ كما في المثال الثاني ــــ من النعت عرفَ أأو یكون المنعوت 

 فتعرَّ  لَ األوَّ  نَّ أل ،العاقلُ  رجلُ یا  :نحو ،إعرابه بدالً  بَ وهمه وجَ ورد ما یُ  نْ إمن المنعوت، ف
قول  ،)٦(من المعرف بالنداء عرفُ أ )٥()/ألـ(والمعرف ب/ )،ألـ(ب فَ تعرَّ  )٤(/والثاني/ ،بالنداء

الحقیقي  :المصنف على ما یشمل القسمین ل كالمَ ) حمَّ الخ...حقیقیاً  سواء كان النعتُ ( :األزهري
 یأتي ف أنْ لكن كان ینبغي للمصنِّ  ،الخمسة المذكورةهما یشتركان في ألنَّ  ،وهو الصوابُ  ،والسببي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إْن كان املنعوت خمفوضاً  {وخفضه}إن كان املنعوت منصوبًا  {ونصبه}إن كان املنعوت مرفوعًا  في رفعه}
    كان النعت حقيقياً أم سببياً، أ إن كان املنعوت نكرة، سواء  {وتنكيره} إن كان املنعوت معرفة. {وتعريفه}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِد المدح  ،شامٍل ألنواع النعت وهذا الحدُّ غیر((: ٣/٣٠٢في أوضح المسالك) قال ١( فإن النعت قد یكون لمجرَّ
ِد الذم نحو ]٢[الفاتحة: ﴾َربِّ الَعاَلمِینَ اْلحْمُد ِهللا ﴿ـك مِ  )ْیَطاِن الرَِّجیمِ ِه ِمَن الشَّ َأُعوُذ باِلل( :أو لمجرَّ  :نحو ،أو للتَرحُّ

 ))]١٣[الحاقة: ﴿نْفَخٌة َواِحَدٌة﴾ :نحو ،(الَّلُهمَّ َأَنا َعْبدُك اِلْمسِكیُن) أو للتوكید
وجوابه أن األصل في النعت أن یكون لإلیضاح أو للتخصیص، وكونه ((٢/١٠٩) قال األزهري في التصریح:٢(

   .))لغیرهما إنما هو بطریق العرض مجازًا عن استعمال الشيء في غیر ما وضع له
  .حدهماأرفع  <كان> ذاإویشمل ما  :(ب، ج) في )٣(
 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن) ٤(
 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن) ٥(
واألكثر أن یكون النعت دون المنعوت في االختصاص أو ((: ٣/٣٠٧) قال ابن مالك في شرح التسهیل:٦(

شرح شذور الذهب  ، و=:))مساویًا له، فاألول، نحو: رأیُت زیدًا الفاضَل، والثاني، نحو: رأیُت الرجَل الصالحَ 
 .٢/٢١٢، والمطالع السعیدة:٢/١٠٨التصریح بمضمون التوضیح:و  ،٢/٧٧٤للجوجري:
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على ما  زیادةً  تبعه في اثنین من خمسةٍ  :) أي...إلخفي تذكیره أیضاً  بعهتَ وقوله ( للسببي، بمثالٍ 
من ه الحقیقي على السببي بما یزید  حینئذ قد بقي على المصنف :ن قلتَ إف ،ذكر المصنف

 إنَّ  :قالأو یُ  ،من تمثیله ذلك مأخوذٌ  نَّ أب جیبُ أُ  :قلتُ  ،األشیاء الخمسة المذكورة عند األزهري
في  )١(/منعوته/لى كون النعت یتبع إ و  ،مذلك للمتعلِّ  نُ بیِّ فهو الذي یُ  ،عن المصنف نائبٌ  المعلمَ 

 :)٣(أشار في األلفیة بقوله ــــ أو سببیاً  كان النعت حقیقیاً  )٢(ــــ [سواء]التعریف والتنكیر 
  ......................ِلَما َتالَ               َوْلُیْعَط في التَّْعِریِف َوالتَّْنِكیِر َما           

 ،والخفض ،والنصب ،من الرفع واحدٌ  :)الخ...ن عشرةٍ م أربعةٌ  ئذویكمل له حین( :وقوله     
ما وٕانَّ  ،من اإلفراد والتثنیة والجمع وواحدٌ  والتأنیث،من التذكیر  وواحدٌ  ،من التعریف والتنكیر وواحدٌ 

 مخفوضاً  منصوباً  مرفوعاً  ]ظ: ٥٢[ االسم ال یكون نَّ أل ؛تكمل له جمیع العشرة في وقت واحدلم 
مثنى  وال مفرداً  ،مؤنثاً  كذلك وال مذكراً  ،نكرةً  وال معرفةً  ،من التضادِّ  بینهماا لمَّ  ؛مرة واحدة

 :والمنعوت ،عَ فَ رَ  مفعولُ  :وسببيٌ  ،على النعت عائدٌ  عَ فَ فاعل رَ  :)ن رفعإ و ( :وقوله ،مجموعاً 
ما قابل  :والمراد بالظاهر في كالم األزهري ،سببيل نعتٌ  ــــ بالنصبــــ  :والظاهرَ  ،مضاف إلیه
 ،من قبیل النعت السببي نُ فیكو  ،بارزاً  فیدخل فیه ما إذا رفع ضمیراً  به، مقابلته یللالمستتر بد

هي المذكورة في كالم  :)لخإ...تبعه في اثنین من خمسةو( :وقوله ،أنا هُ الضاربُ  زیدٌ  جاءَ  :نحو
ى النعت سمَّ ویُ ( :وقوله ،من التعریف والتنكیر وواحدٌ  ،من الرفع والنصب والجر واحدٌ  ،المصنف

) نسبة إلى اً یسبب( :وقوله ،بضمیر الموصوف )٤("الملتبس"حین رفع االسم الظاهر  أي: )ذئحین
  .)٦(له أو عبداً  ،للمنعوت ككونه أباً  بینه وبین المنعوت عالقةٌ  )٥("هو الذي"و  ،السبب
 صور النعت ) حاصل ما ذكره األزهري هنا أنَّ الخ...في النعت الحقیقي( }:تقول{ :وقوله      

  ا أنإمَّ  أن تقول: النعتُ  ها إجماالً وبیانُ  ،ورةً صوسبعون  )٧("اثنان" حقیقي أو سببيٌ  ،ل لهاالتي مثَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف تذكريه وتأنيثه وإفراده وتثنيته ومجعه، ويكمل له حينئذ مث إْن رفع النعُت ضمَري املنعوت املسترت تبعه أيضًا  
أربعة من عشرة، ويسمى النعت حينئذ حقيقياً، وإن رفَع سبٌيب املنعوَت الظاهَر اقتصر فيه على ما ذكره 

 يف النعت احلقيقي الرافع لضمري  {تقول}  ،النعت حينئذ سببياً  املصنف، وتبعه يف اثنني من مخسٍة وُيسمَّى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن١(
 .لتوضیح السیاق ) [...] زیادة واجبة٢(
 َكـاْمُرْر ِبَقْوٍم ُكَرَماِلَما َتَال       هو: بتمامه الشطر الثاني، و ٣٥النعت:) باب ٣(
 .) في (ب، ج): المتلبس٤(
 .) في (ب، ج): و<النعت السببي> هو الذي٥(
 .٢٥٢:شرح كتاب الحدود في النحو) =: ٦(
 .) في (ب، ج): اثنتان٧(
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من  وكلٌّ  ،وذلك ستٌ  ،ثٌ ا مؤنَّ وٕامَّ  رٌ ا مذكَّ وكل من الثالثة إمَّ  ًا،أو مثنى أو مجموع مفرداً  یكونَ  
مجموع و  ،نكرةٌ أو  ا معرفةٌ إمَّ  وكلٌّ  ،وذلك ثمان عشرةَ  ،أو مخفوٌض  أو منصوبٌ  ا مرفوعٌ الست إمَّ 
 فىو وقد است ،وسبعون )١("انتاثن"ذلك  ومجموعُ  ،وٕاما سببيٌ  ا حقیقيٌ إمَّ  وكلٌّ  ،وثالثون ذلك ستٌّ 
جمع المذكر السالم  مبني على أنَّ  ،وسبعین فقط )٢("ینتاثن"وكونها  ،لهاثُ مُ  ــــ رحمه اهللا األزهري ــــ

 أنَّ  والحقُّ  ،كذلك في الحقیقي والسببي منه جمع المؤنث والمكسر كما أنَّ  ،كسر قسم واحدممع ال
 ،وتسعین صورةً  اً ذ ستئكون الصور حینفت ،برأسه في جمیع ما ذكر من السالم والمكسر قسمٌ  كال� 

أو جمع  سالمٍ  عُ مأو مثنى أو ج ا مفردٌ منهما إمَّ  وكلٌّ  ،ثٌ أو مؤنَّ  رٌ ا مذكَّ عت إمَّ النَّ  ها أنَّ حاصلُ 
 ا مرفوعٌ منهما إمَّ  كلٌّ و  ،عشرة ك ستُّ لوذ ،أو نكرةٌ  الثمان إما معرفةٌ  من وكل ،فذلك ثمان ،تكسیر

ا إمَّ  وكلٌّ  ــــ في ست عشرة ةمن ضرب ثالث ــــ )٣(/وأربعون/وذلك ثمان  ،أو مخفوٌض  أو منصوبٌ 
 وسبعین وبقي علیه أربع )٤("الثنین"ل األزهري وقد مثَّ  ،وذلك ست وتسعون ،ا سببيٌ وٕامَّ  حقیقيٌ 

وتقول في جمع المذكر ( :وقوله ــــ إن شاء اهللا تعالى ًا ــــسأبینها لك في مواضعها قریبو  ،وعشرون
 ...إلخ)،وتقول( :كان ینبغي له أن یذكرها قبل قوله ،بقي علیه هنا ست صور )الخ...التنكیرمع 

 ،ورأیت زیدین عاقلین ،جاء زیدون عاقلون :نحو ،منها لجمع المذكر السالم مع التنكیر ثالثٌ 
ر من جمع المذكر المكسَّ  وثالثٌ  ،ر تنكیرهقدِّ م حتى یُ لَ جمع العَ یُ  ه الألنَّ  ،ومررت بزیدین عاقلین

    ،العقالءِ  بالرجالِ  ومررتُ  ،العقالءَ  الرجالَ  ورأیتُ  ،العقالءُ  جاء الرجالُ  :نحو ،مع التعریف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   {رأيت زيدًا العاقل و}يف النصب  {قام زيد العاقل و}املنعوت املسترت يف الرفع مع االفراد والتعريف والتذكري 
وتقول مع التنكري واإلفراد: جاء رجل عاقل، ورأيت رجًال عاقًال، ومررت  {مررت بزيد العاقل}يف اخلفض 

برجل عاقل، وتقول يف تثنية املذكر مع التعريف: جاء الزيدان العاقالن، ورأيت الزيدين العاقلني، ومررت 
ومررت بالزيدين العاقلني، وتقول يف تثنية املذكر مع التنكري: جاء رجالن عاقالن، ورأيت رجلني عاقلني، 

برجلني عاقلني، وتقول يف مجع املذكر مع التعريف: جاء الزيدون العاقلون، ورأيت الزيدين العاقلني، ومررت 
وتقول يف مجع املذكر مع التنكري: جاء رجاٌل عقالء، ورأيت رجاًال عقالء، ومررت برجاٍل بالزيدين العاقلني، 

نٌد العاقلة، ورأيت هنداً العاقلة، ومررت هبند العاقلة، ومع وتقول يف املفردة املؤنثة مع التعريف: جاءت هعقالء، 
التنكري: جاءت امرأة عاقلة، ورأيت امرأة عاقلة، ومررت بامرأة عاقلة، وتقول يف مثىن املؤنث مع التعريف: 

 ن جاءت اهلندان العاقلتان، ورأيت اهلندين العاقلتني، ومررت باهلندين العاقلتني، ومع التنكري: جاءت امرأتا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(آ): اثنان، والتصویب من (ب، ج) ) في١(
  ج).في (آ): اثنین، والتصویب من (ب، ) ٢(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٣(
 .) في (ب، ج): الثنتین٤(
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 ،لیس جمعاً نساء  نَّ أل ؛بدل نساء بهنداتلى أن یُ وْ ) األَ الخ...جاءت نساءٌ  :مع التنكیرو ( :وقوله
 وبقي علیه أیضاً  ،امرأة :وهو ،ما له مفرد من معناهوٕانَّ  ،من لفظه له ما هو اسم جمع ال مفردوٕانَّ 

منها لجمع  ثالثٌ  ):الخ...فالنعت في هذا( :الواجب ذكرها قبل قوله ]و: ٥٣[ ست صور كان
 ومررتُ  ،الحبلیات الهنودَ  ورأیتَ  ،الحبلیات جاء الهنودُ  ، نحو:)١(+مع التعریف+ المؤنث المكسر
 ،حبلیاتٌ  هنودٌ  تجاء :نحو ،مع التنكیر )٢(ث +المكسر+لجمع المؤن ثوثال ،بالهنود الحبلیات

ست وثالثون  ،وأربعون مانر الحقیقي ثوَ فصُ  ،حبلیاٍت  بهنودٍ  ومررتُ  ،حبلیاتٍ  اً هنود ورأیتُ 
 :)الخ:...قول في جمع المذكر مع التعریفتو ( :وقوله ،قد علمتها ةوبقي علیه اثنتا عشر  ،ذكرها

منها لجمع المذكر مع  ثالثٌ  ،)وتقولُ ( :قوله ذكرها قبل بقي علیه ست صور كان الواجبُ 
 قائمِ ال ینَ زیدِ الب ومررتُ  آباؤهم، قائمَ ال ینَ زیدِ ال ورأیتُ  آباؤهم، جاء الزیدون القائمُ  :نحو ،التعریف
، وثالٌث فیه أیضًا مع التنكیر، نحو: جاء زیدون قائٌم آباؤهم، ورأیت زیِدیَن قائمًا آباؤهم، آباؤهم

 في  ) یأتي فیه ما مرَّ الخ...ع التنكیر جاءت نساءٌ مو ( :وقوله ومررت بزیِدیَن قائٍم آباؤهم،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومررت بامرأتني عاقلتني، وتقول يف مجع املؤنث مع التعريف: جاءت اهلندات عاقلتان، ورأيت امرأتني عاقلتني، 

العاقالت، ورأيت اهلندات العاقالت، ومررت باهلندات العاقالت، ومع التنكري: جاءت نساء عاقالت، ورأيت 
إذا رفع نساء عاقالت، ومررت بنساء عاقالت، فالنعت يف هذا كله رافع لضمري املنعوت املسترت، وتقول يف ما 

سبيب املنعوت الظاهر يف اإلفراد مع التعريف: جاء زيد القائم أبوه، ورأيت زيدًا القائم أبوه، ومررت بزيد القائم 
أبوه، ومع التنكري: جاء رجل قائم أبوه، ورأيت رجًال قائمًا ابوه، ومررت برجل قائم ابوه، وتقول يف تثنية املذكر 

امها، ورأيت الزيدين القائم أبوامها، ومررت بالزيدين القائم أبوامها، ومع مع التعريف: جاء الزيدان القائم أبو 
التنكري: جاء رجالن قائم أبوامها، ورأيت رجلني قائماً أبوامها، ومررت برجلني قائم أبوامها، وتقول يف مجع املذكر 

ومع  القائم آباؤهم، رجالمع التعريف: جاءين الرجال القائم آباؤهم، ورأيت الرجال القائم آباؤهم، ومررت بال
التنكري: جاءين رجال قائم آباؤهم، ورأيت رجاًال قائمًا آباؤهم، ومررت برجال قائم آباؤهم، وتقول يف املفردة 
املؤنثة مع التعريف: جاءت هند القائم أبوها، ورأيت هنداً القائم أبوها، ومررت هبند القائم أبوها، ومع التنكري: 

ا، ورأيت امرأة قائماً أبوها، ومررت بامرأة قائم أبوها، وتقول يف تثنية املؤنث مع التعريف: جاءتين امرأة قائم أبوه
جاءت اهلندان القائم أبوامها، ورأيت اهلندين القائم أبوامها، ومررت باهلندين القائم أبوامها، ومع التنكري: جاءت 

مرأتني قائم أبوامها، وتقول يف مجع املؤنث مع امرأتان قائم أبوامها، ورأيت امرأتني قائمًا أبوامها، ومررت با
التعريف: جاءت اهلندات القائم آباؤهم، ورأيت اهلندات القائم آباؤهّن، ومررت باهلندات القائم آباؤهن، ومع 
  التنكري: جاءت نساء قائم آباؤهنَّ، ورأيت نساًء قائمًا آباؤهنَّ، ومررت بنساء قائم آباؤهنَّ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) ما بین+...+ لیس في (ب، ج)١(
 .) ما بین+...+ لیس في (ب، ج)٢(
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  ثالثٌ  )،الخ...فالنعت في هذا( :صور كان الواجب ذكرها قبل قولهوبقي علیه ست  ،الحقیقي
 القائمَ  الهنودَ  ورأیتُ  ،آباؤهنَّ  القائمُ  جاءت الهنودُ  :نحو ،ر مع التعریفث المكسَّ منها لجمع المؤنَّ 

 قائمٌ  جاءت هنودٌ  :نحو ،مع التنكیر فیه أیضاً  وثالثٌ  ،آباؤهنَّ  القائمِ  بالهنودِ  ومررتُ  ،ؤهنَّ ابآ
، قائمٍ  بهنودٍ  ومررتُ  ،آباؤهنَّ  قائماً  هنوداً  ورأیتُ  ،آباؤهنَّ   ،ر السببي ثمان وأربعونوَ فصُ  آباؤهنَّ

 ــــ ور الحقیقي والسببيفصُ  ــــ كما علمت ة ــــوبقي علیه اثنتا عشر  ،وثالثین ذكر األزهري منها ستاً 
  نْ أب ،ن كان باسم المفعولإف ،هذا إن كان النعت باسم الفاعل ،وتسعون ستٌّ  ــــ من حیث هما

 نن تجعل الحسأب ة،أو بالصفة المشبه ــــ)١(/فیما مر/ ــــ أو القائم ،العاقل تجعل المضروب بدلَ 
) في هذا القسم النعتُ ف( :وقوله ،وثمانین اً ئتین وثمان+الصور م بلَغتْ  ،أو القائم ،من العاقل بدالً 

 نَّ أل ؛ما لزمه اإلفرادنَّ إ و  ،مثنى أو مجموعاً  المنعوت ولو كان :أي ،السببي یلزمه اإلفراد :عنيأ
سند إلى أُ الفعل إذا  فكما أنَّ  أیضًا، الفعل الرافع للظاهر منزلةَ  لٌ لالسم الظاهر منزَّ  الرافعَ  عتَ النَّ 

 المشهورةاللغة  لىوهذا ع ،)٢(فكذلك الوصفُ  ،من عالمة التثنیة والجمع دُ جرَّ مجموع یُ أو مثنى 
  :)٣(ا بقول األلفیةالمشار إلیه

 ............ِالْثَنْیِن َأْو َجْمعٍ                 َوَجرِِّد اْلِفْعَل ِإَذا َما ُأْسِنَدا               
 :نحو ،عالمة جمعأو  ،قاما الزیدان :نحو ،)٤(التثنیة عالمةُ  ا على اللغة التي تلحق الفعلَ وأمَّ 

 :)٥(المشار إلیها بقوله ،قاموا الزیدون
 .........................                  َوَقْد ُیَقاُل َسِعَدا َوَسِعُدوا             

 فتكون األلفُ   ،همؤ جاء الزیدون العاقلون آباو  ،همااجاء الزیدان العاقالن أبو  :قال علیها هنافیُ 
 ]: ظ٥٣[ إذا كان :أي) والتذكیر( :وقوله ،على الجمع داالً  حرفاً  والواوُ  ،على التثنیة داالً  حرفاً 

 وسائر أمثلة المؤنث  ،أبوها القائمُ  هندٌ  كقولك: جاءتْ  ــــ مؤنثاً  ولو كان المنعوتُ  ــــ راً مذكَّ  الفاعلُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتذكري دائماً فالنعت يف هذا القسم يلزمه اإلفراد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن١(
وتقول: مررُت بامرأٍة قائٍم أبوها، فال یتبعه في التأنیث، ((: ٢/٢٨٢البدریة:شرح اللمحة  في ) قال ابن هشام٢(

وبرجل قائمٍة أمُّه، فال یتبعه في التذكیر، وبرجلین قائٍم ابوهما، وبرجاٍل قائٍم أبوهم، فال یتبعه في التثنیة والجمع، 
، ٢/٢٤٥:و=: شرح المفصل ،))هموذلك ألنك لو وضعت الفعل هنا قلت: قام أبوها وقامت أمه وقام أبوهما وأبو 

 .٢/٢١٢، والمطالع السعیدة:٢/٧٧٤، وشرح شذور الذهب للجوجري:١/٩٩٣وشرح الرضي على الكافیة:
  َكَفاَز الشَُّهَداِالْثَنْیِن َأْو َجْمٍع       : بتمامه هو الشطر الثاني، و ١٧) باب الفاعل:٣(
اللهجات ، و ٢/٢١٢المطالع السعیدة: =: أكلوني البراغیث،) یقصد بها: لغة یتعاقبون علیكم مالئكة، أو لغة ٤(

 .١/٢٠٦ــ ألحمد علم الدین الجندي:العربیة في التراث ـ
 ُمْسَندُ  َبْعدُ  ِللظَّاِهرِ  َواْلِفْعلُ  :    ، وعجز البیت هو١٧باب الفاعل:) ٥(
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  العاقلةُ  جاء زیدٌ  :نحو ،راً ذكَّ مُ  المنعوتُ  ولو كانَ  ،الوصف ثَ نِّ أُ  وٕاذا كان الفاعل مؤنثاً  ،السابقة
 لى إ و  ،ثنِّ سند لمؤنث أُ أُ  نْ إ و  ،ركِّ سند لمذكر ذُ أُ  إن هنَّ أالفعل  وحكمُ  ،للفعل تابعٌ  الوصفَ  نَّ أل ،هأمُّ 

 ،ما ذكریف ال یطابق والسببي ،كون النعت الحقیقي یطابق منعوته في اإلفراد والتذكیر وفروعهما
 :)١(شار في األلفیة بقولهأ

 ِسَواُهَما َكاْلِفْعِل َفاْقُف َما َقَفْوا            َوْهَو َلَدى التَّْوِحیِد َوالتَّْذِكیِر َأْو           
 ،وأحال في ذلك على الفعل ،التثنیة والجمع )٢(/هو/ :یدوحوسوى الت ،هو التأنیث :فسوى التذكیر

والسببي ال یطابق المنعوت فیما  ،في اإلفراد والتذكیر وفروعهما طابق المنعوتَ الحقیقي یُ  أنَّ  ملِ فعُ 
ویضعف ( :وقوله ،غیر الجمع هو المفرد والمثنى :)مع غیر الجمع( :وقوله ،ذكر

 ه تابعٌ نَّ أووجه ضعفه  ،قائمون آباؤهم جاء رجالٌ  :نحو ،جمعه جمع سالمة :) أيالخ...تصحیحه
 ل أنَّ فتحصّ  ــــكما مر ـــــ وهو الوصف هفكذلك ما أشبه ،صحىعلى اللغة الفُ  دُ جرَّ والفعل یُ  ،للفعلِ 

(هذا إذا  :وقوله ،)٣(ختار تكسیره ثم إفراده ثم جمعه جمع تصحیحالوصف مع الجمع یُ 
هذا ( :وقوله ،على لزوم اإلفراد في السببي مع غیر الجمع عائدةٌ  اإلشارةُ  :)الخ...نعتَّ 
 إذا كان النعت بهما حقیقیاً ا وأمَّ  ،السببي ه فيولزوم إفراد ،هو رفعه لالسم الظاهر :)ستعمالاال

 والوجهُ  العبدُ  :) وهوعن السببي الظاهر( :قولهو  ،الفاعل من غیر إشكالفتلزم مطابقتهما كاسم 
وحاصل ذلك  ،ویبین أصلهما ،ما ذكر علیهما لَ لیتنزَّ  ؛ا هنامتقدیمه والمناسبُ  ،في المثالین بعد

 :هوعبدُ  ،نعتان لزید :والحسنُ  فالمضروبُ  ،هُ وجهُ  نُ سَ الحَ و  ،هعبدُ  المضروبُ  جاء زیدٌ  :أصلهما أنَّ 
فالنعت فیهما  ،نسَ فاعل بالحَ  همرفوع على أنَّ  ه:ووجهُ  ،مرفوع على النیابة عن الفاعل بمضروب

عن الظاهر الذي  اإلسنادثم حول  ،بس بضمیر الموصوفللرفعهما االسم الظاهر المت ؛سببي
 بُ رْ الضَّ  وصار ،العائدة على الموصوف )الهاء( :إلى المضاف إلیه الذي هو ،والوجهُ  العبدُ  :هو

    حَّ ه صَ وجهُ  نَ سُ ه أو حَ عبدُ  بَ رِ ن ضُ مَ  نَّ أل ؛نُ سْ وكذلك الحُ  ،إلى ضمیر زید مجازاً  مسنداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٍل قياٍم آباؤهم، ويضعف مع غري اجلمع، وأما مع اجلمع، فيختار تكسريه على إفراده، حنو: مررُت برج 
هذا إذا نـََعتَّ باسم الفاعل، فإْن نَعتَّ باسم املفعول أو الصفة املشبهة، جاز فيه هذا االستعمال، تصحيحه، 

    وجاز فيه أن حيول اإلسناد عن السبيب الظاهر إىل ضمري املنعوت،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥) باب النعت:١(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٢(
األفصح أن یقال: جاء رجاٌل قیاٌم آباؤهم، ثم یقال: قائم آباؤهم، وأضعفها أن یقال: قائمون آباؤهم،  أي: )٣(

وتكسیر ما رفع جمعًا أولى من إفراده، نحو: مررُت برجٍل ((: ٣/٣٠٧قال ابن مالك في شرح التسهیل: ولذلك 
قاعدون غلمانه، ألنه بمنزلة:  جاءني رجلٌ : فَ وضعُ ((: ١/٩٩٤وقال الرضي في شرح الكافیة: ،))ِحساٍن أبناؤه

 .))ضعیف المسند إلى ظاهر المثنى والمجموعیقعدون غلمانه، ولحاق عالمتي التثنیة والجمع في الفعل 
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على  ثم انتصب االسم الظاهر الذي كان مرفوعاً  ،مجازاً  إلیه سنإلیه أو الحُ  ربُ سند الضَّ یُ  نأ
جرى الوصف المتعدي مَ  الوصف المتعدي لواحدٍ  إجراءِ  فوقع هنالك قبحُ  ،)١(بالمفعول به بیهالتش

، وهنا ى لواحدٍ ما یتعدَّ وهو إنَّ  ،بَ رِ ه اسم مفعول من ضُ نَّ إف ؛مضروبٌ  في األول الذي هو ،الثنین
واآلخر  ،حدهما النائب عن الفاعلأ صورةُ  ،إلى اثنین مضروبٌ  :الذي هو تعدَّى الوصف منه

على  بَ صِ في المثال الثاني نُ  كذلك الوجهُ و  ،العبدَ  رَّ فجَ  ،شبیه بالمفعول بهعلى الت المنصوبُ 
 ه منألنَّ  ؛سنالوصف القاصر الذي هو الحُ  وهو إجراءُ  ،أیضاً  فوقع فیه قبحٌ  ،المفعول بهبالتشبیه 

وه  ،إالَّ الزماً  مضموم ال یكونالل عُ وفَ  ،نسُ حَ  ]و: ٥٤[ مجرى الوصف المتعدي لواحد، فجرَّ
في  )ل(أو ،)٢(الشيء إلى نفسه باإلضافة، فالجرُّ فیهما من نْصٍب ال من رْفٍع، لئالَّ یلزم إضافة

حذف تُ لم الهاء  نَّ أل ؛عن الهاء المضاف إلیه فاً ولیست خلَ  ،لتزیین اللفظ ال غیر ؛العبد والوجه
 ل اإلسناد فیهما وجب في النعتوحیث حوَّ  ــــ كما علمت ــــ ما هي مستترة في الوصفوٕانَّ 

 بنصب العبد ،الوجهَ  ونوجاء الزیدون الحسن ،جاء الزیدان المضروبان العبدَ  :نحو ،المطابقة
  ، وااللف في المضروبان فاعل، وكذلك الواو فيالنون+والوجه أو جرهما مع حذف 

 .)٣(الحسنون+
ینصب و(: وقوله ،باالسم الظاهر صالً تَّ م بارزاً  الضمیر الذي كان :) أيفیستتر( :وقوله    

وصار ، فالضمیر اآلن انتقل للوصف وٕاالَّ  ،للضمیر الً متحمِّ  الذي كان سبباً  أي: )السببي
أو على  ،ونصبه على التشبیه بالمفعول به إن كان معرفةً  ،لظاهرلللضمیر ال  الوصف مسنداً 

 ؛أولى رُّ ــــالجبل  ،ولیس كذلك ،د سواءـــعلى ح رَّ ــــوالج النصبَ  ره أنَّ ـــــوظاه ،رةً ـــإن كان نك زالتمیی
 ،ى الضمیرـــر إلـــحین تحویل اإلسناد عن الظاه :أي ،)ذئحینو ( :وقوله ــــ كما علمت ــــ بحلرفع القُ 

     ى ـــومعن ،يـــالحقیق) وهو م األولــإلى القس( :ولهـــوق، أو مجروراً  ر منصوباً ــوصیرورة الظاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحينئذ يطابق منعوته  وينصب السبيب على التشبيه باملفعول به، أو خيفض بإضافة النعت إليه، فيسترت يف النعت 
 يف التأنيث والتثنية واجلمع، ويرجع إىل القسم األول،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوا  لها،إن كان معموُل الصفِة الُمشبَّهة معرفًة، فحقُُّه الرفُع، ألنه فاعٌل  :) أي١( غیَر أنهم إذا قصدوا المبالغَة حوَّ

یهًا له بالمفعول به، اإلسناَد عن فاعلها إلى ضمیٍر یْسَتِتُر فیها یعود الى ما قبلها، وَنصبوا ما كان فاعًال، تشب
صرٌة على التَّشبیه بالمفعول به، ولیس مفعوًال به، ألّن الصفَة المشبَّهة قا وجه، بنصِب الوجَههَحَسٌن  زیدٌ  :فقالوا

   .١/١٠٦شرح شذور الذهب للجوجري:و  ،٥١٠=: شرح شذور الذهب البن هشام: ،غیُر متعدیةٍ 
جواز ذلك في حال اختالف  ذهب الكوفیون إلىلى نفسه، و ذهب البصریون إلى منع عطف الشيء ع )٢(

 .٥٤ائتالف النصرة:، و ٢/٣٥٦=: اإلنصاف: اللفظین،
  .) ما بین+...+ لیس في (ب، ج)٣(
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 وهن على مَ  جاریاً  ذٍ ئالنعت یصیر حین ولیس المراد أنَّ  ،المطابقة فیه تعینت )١("أنَّها"رجوعه له 
  .)٢(له كالحقیقي

ما هي  :قال له قائالً  نَّ أك ،التعریف والتنكیر رَ كْ م المصنف في كالمه ذِ ا قدَّ لمَّ  :}والمعرفة{      
م الرفع والنصب قدَّ  ،التعریف والتنكیر مكما قدَّ  :قلتن إف ،همانُ بیِّ یُ  عفشر  ؟المعرفة وما هي النكرة

 استغنى عن الكالم في الرفع :قلتُ  ؟ا عداهماعمَّ  وسكتَ  ین،م على األولتكلَّ  مَ فلِ  ،والخفض
المناسب تقدیم النكرة  ثمَّ  ،عالمات اإلعراب معرفة الكالم علیها في باب مِ لتقدُّ  ؛والنصب والخفض

 صلٌ أوما ال یحتاج  ،تحتاجُ ال  والنكرةُ  لكونها تحتاجُ  ؛)٣(عنها لكون المعرفة فرعاً  ؛على المعرفة
 أنَّ  )٤(+عندهم+ القاعدة ثمَّ  ،فها بداللتها على شيء معینرَ مها لشَ ه قدَّ بأنَّ  وُأجیَب: ،لما یحتاج

   حتج لم یَ  بالعدِّ  نت المعرفة محصورةً اا كولمَّ  ،هاستغنوا عن حدِّ  بالعدِّ  الشيء إذا كان محصوراً 
من أراد أن  :)٥(لقول ابن مالك في شرح التسهیل ؛ها غیر ممكنحدُّ  :بل قیل ا،هالمصنف لحدِّ 

) من حیث هي( :قول األزهري، ن الوصول إلیهاععجز  فقد من دون اعتراض علیه المعرفةَ  دَّ حی
وال  ،م الشيء إلى نفسه وغیرهسیتق )٦(+علیه+ یلزم لئالَّ  ؛الخ...ماً لَ أو عَ  ید كونها ضمیراً بقال  :أي
  .)٧("ما لألزهري ه علىإلى آخر " ،نعت بهانعت وال یُ یُ كونها ال  ید بق

   اً ـــدمــــــمق ،هـــــیة بقولــــي الكافــــــن مالك فــــــها ابـــجمع ،ها سبعةٌ ـــأنَّ  قُّ ـــالح }:خمسةُ {      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ وكذا تفعل يف كل مثال مبا  العبد والوجه أو جرمها أو احلَسُن الوجَه ــ بنصب مثاله: جاء زيٌد املضروُب العبدَ 
       {خمسة أشياء} من حيث هي {والمعرفة} يناسبه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) في (ب، ج): أنَّه.١(
) حاصل ما أراده المحشي هنا: هو أن مطابقة النعت لمنعوته ال تجب إن كان رافعًا له وهو النعت السببي، ٢(

إنَّ موافقة النعت لمنعوته ((: ٣/٣٠٧وأما فیما عدا ذلك فالمطابقة مشروطة، قال ابن مالك في شرح التسهیل:
ذا إن كان معناه لما بعده ولم یرفعه، كمررُت برجٍل تجُب إن كان معناه له، كرأیُت رجًال طویًال وامرأًة طویلًة، وك

توضیح  ، و=:))كریِم األِب، حسٍن وجهًا، وبامرأٍة كریمِة األِب، حسنٍة وجهًا، وكذا التوافق في التثنیة والجمع
 .٢/٤٠٢ل الفوائد:المساعد على تسهیو  ،٣/٩٥٢والمسالك:المقاصد 

ِألَن من  :َقاُلوافَوَخالف اْلُكوِفیُّوَن َواْبن الطراوة  ،النكَرة أصل والمعرفة فرعَمْذَهب ِسیَبَوْیٍه َواْلُجْمُهور َأن  )٣(
=: شرح الرضي على  ،اْألَْسَماء َما لزم التَّْعِریف كالمضمرات َوَما التَّْعِریف ِفیِه قبل التنكیر كمررت بزید َوزید آخر

 .١/٢١٩، وهمع الهوامع:٢/١٥الكافیة:
 .(ب، ج) ما بین+...+ لیس في )٤(
من تعرض لحد المعرفة ((، والكالم منقول بتصرف یسیر، ونص كالمه في شرح التسهیل هو: ١/١١٥) =:٥(

 .  ))فقد عجز عن الوصول إلیه دون استدراك علیه؛ ألنَّ من األسماء ما هو معرفة معنًى نكرة لفظًا، وعكسه
 .ما بین+...+ لیس في (ب، ج)) ٦(
 یأتي لألزهري.) في (ب، ج): إلى آخر ما ٧(
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  :)١(فاألعرفاألعرف 
 َموُصوٌل ُمَتمْ و ِإَشاَرٍة  واسمُ               َفُمْضَمٌر َأْعَرُفَها ثُمَّ الَعَلمْ                  
  ا َتَبیََّناــــٍة ِبهَ ـــــُذو ِإَضافَ أو              ُمَناَدى ُعیَِّنا أو  ،ُذو َأَداةٍ و                 

 :)٢(كما بقي علیه وعلى األلفیة في قولها ،الموصولُ  :المصنف من السبعة على وبقي ]ظ: ٥٤[
 الِم َوالَِّذيـَوِهْنَد َواْبِني َوالغُ               َكُهْم َوِذي...............                 

 على أنَّ  وأجیب عن المصنف بأنه مرَّ  ،)٣(نٍ یَّ عَ مُ لِ  ،یا رجلُ  :المقصودة بالنداء نحو النكرةُ 
 )٤("فردٍ "معلى كل  یقعُ  )الذي( وجه إبهامه أنَّ و  ،وهو المبهم ،القسم الثالث في داخلٌ  الموصولَ 

 تقع  )التي( نَّ أو  ،وال غیرها رةوهو ال یوصف بذكو  )٦("اهللا"كان قد یقع على  نْ إ و  ،غالباً  )٥(/رٍ مذكَّ /
  )٧(/الموجودة في الذي والتي بـ(أل) الموصول تعرف نَّ إ :وقیل/ ،على كل مفرد مؤنث وهكذا

 ،المصنف عن وأجیب ،فة باإلضافةفهي معرَّ  )٨(""أیاً  والمقدرة فیما عداها إالَّ  ،جمعهماو هما توتثنی
تعریفه  :قیلو  ،حضورالف به اسم اإلشارة وهو فت بما تعرَّ مقصودة تعرَّ ال النكرةَ  نَّ أوعن األلفیة ب

  .محذوفة ناب عنها حرف النداء )لـ(أب
ؤي بعد سیبویه رُ  وقد ورد أنَّ  ،عرف المعارف بعد اسم الجاللةأه ألنَّ  ؛به أَ بد :)٩(}المضمر{     
 المعارف  عرفُ أبقولي  :قال ؟بمَ  :فقیل له ،فقیل له: ما فعل اهللا بك؟ فقال: غفر لي ،موته

 الكنایة  :الكوفیونیه ویسمِّ  ،قال له الضمیریُ  ،قال له المضمروكما یُ  ،)١٠(بعد اسم الجاللة الضمیرُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   {االسم المضمر}األول  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١/٩٠=: شرح الكافیة الشافیة: )١(
 َكُهْم َوِذي َوَغْیُرُه َمْعِرَفةٌ        هو: بتمامه صدر البیت، و ٦والمعرفة:) باب النكرة ٢(
=: شرح  بیدي، وال یقصد به رجًال معینًا، أي: النكرة المقصودة بخالف قول األعمى: یارجُل خذ )٣(

 .١/٩٦، والتصریح:١/٤٧، وشرح االشموني:٣/٩٠٩، وارتشاف الضرب:١/١١٦التسهیل:
 .) في (ب، ج): فرد٤(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٥(
 .) في (ب، ج): اهللا <تعالى>٦(
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٧(
 األصل: ابن، والتصویب من (ب، ج). ) في٨(
الصفوة  ،))المضمر مشتق من اإلضمار، وهو اإلخفاء من قولهم: أضمر الشيء في نفسه إذا أخفاه(() ٩(

 .٢١٧، و=: التعریفات:٢/٥٨٦الصفیة:
، وشرح الرضي على ١/٤٩٤، واللباب في علل البناء واإلعراب:٢/٥٨١) =: اإلنصاف في مسائل الخالف:١٠(

 .٤٢٧، وفتح رب البریة:٢/٢٧٧، والتصریح:٢٣٦، وشرح قطر الندى:٢/٥٤٦الكافیة:
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  وهو ،ضده :والمستتر ،ما له صور في اللفظ :فالبارز ،بارز ومستتر :وهو قسمان ،)١(يكنوالمَ  
مر للواحد األ فعلُ  :وذلك في عشرة مواضع ،وهو ما ال یخلفه ظاهر ،مستتر وجوباً  :قسمان
 :نحو ،والمبدوء بنون المتكلم ،أوافقُ  :نحو ،والمضارع المبدوء بهمزة المتكلم ،لْ افعَ  :نحو ،المذكر
 :)٢(شار في األلفیة بقولهألى هذه األربعة إ و  ،شكرُ تَ  :نحو ،والمبدوء بتاء الخطاب ،نغتبطُ 

 كاْفَعْل ُأَواِفْق َنْغَتِبْط ِإْذ َتْشُكرُ                َوِمْن َضِمیِر الرَّْفِع َماَیْسَتِتُر           
 ،بمعنى أعجبُ  ،يْ وَ  :نحو ،واسم فعل المضارع ،زالِ نَ  :نحو ،واسم فعل األمر للواحد المذكر

 لُ فعَ أو  ،زیداً  ما أحسنَ  :نحو ،ل في التعجبفعَ أو  ،زیداً  باً رْ ضَ  :نحو ،فعله بدل منموالمصدر ال
 :ومستتر جوازاً  ،في االستثناء اوحاش ،وعدا ،خال وفاعلُ  ،من عمرو أفَضلُ  زیدٌ  :نحو ،التفضیل

  ،)٣(فیخلفه الظاهر قام زیدٌ  :فیجوز أن یقال ،قام زیدٌ  :نحو ،وهو ما یخلفه الظاهر في مثال آخر
اثنان  ،اثنا عشر ــــ:كما مر ــــوأقسام الضمیر ،م تعریفهماوقد تقدَّ  ،ومنفصلٌ  صلٌ متَّ  :والبارز قسمان

 ،وفي محل نصب ع،محل رف في ثم المتصل یكون ب،وخمسة للغائ ،وخمسة للمخاطب ،للمتكلم
 ،وال یكون في محل خفض ،أو نصب ،في محل رفع یكون إالَّ  ال :والمنفصل ،وفي محل خفض

واثنا  ،ومثلها للمنصوب ،وعشرون للمرفوع ةأربع :مجموع الضمائر ستون نَّ أ بالضرورة تعلمُ ف
  .عشر للمخفوض

 ):أمثلة(
 ،ضربَ  ،نَّ ضربتُ  ،مضربتُ  ،ماضربتُ  ،ضربتِ  ضربتَ  ،ناضربْ  ،ضربتُ  :ضمائر الرفع المتصلة

  .ناضربْ  ،واضربُ  ،ابَ ضرَ  ،تْ ضربَ 
فهذه  ،هنَّ  ،هم ،هما ،هي ،هو ،نَّ نتُ أ ،نتمأ ،ماأنتُ  ،أنتِ  ،أنتَ  ،نحن ،أنا :ضمائر الرفع المنفصلة

  .أربع وعشرون
، أكرَمُكم، أكرَمُكما، أكرَمِك، أكرَمَك، أكرَمنا، أكرَمني، :صلةضمائر النصب المتَّ   أكرَمُه، أكرَمُكنَّ

. أكرَمهم، أكرَمهما، أكرَمها،   أكرَمُهنَّ
 ،اهماإیَّ  ،اهاإیَّ  ،اهإیَّ  ،نَّ اكُ إیَّ  ،ماكُ إیَّ  ،مااكُ إیَّ  إیَّاِك، ،اكَ إیَّ  ،اناإیَّ  ،ايإیَّ  :ضمائر النصب المنفصلة

  .وعشرون في المنصوب ]: و٥٥[ة فهذه أربع ،)٤(نَّ اهُ إیَّ  ،اهمإیَّ 
  ،كمالمُ غُ  ،كماغالمُ  ،كِ المُ غُ  ،كَ المُ غُ  ،ناالمُ غُ  ،الميغُ  :صلةً وال تكون إال متَّ  ،ضمائر الجرِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٧٤المصطلح النحوي:=:  )١(
   .٧باب النكرة والمعرفة: )٢(
 .١/٨٢، والمساعد:١/٣٦٤ك:المقاصد والمسال) =: توضیح ٣(
المختار أن الضمیر هو نفس (إّیا)، وأن اللواحق لها حروف ((: ١/٨٩قال ابن هشام في أوضح المسالك: )٤(

 .))تكلُّم وخطاب وغیبة
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ضمیر  یهایزاد عل ن،ومجموع ذلك ستو  .نَّ هُ المُ غُ  ،همالمُ غُ  ،هماالمُ غُ  ،هاغالمُ  ،هُ المُ غُ  ،نَّ كُ المُ غُ 
 )١(وقد ذكرها السوداني ،وستون حدٌ أ :فمجموع الضمائر ،تقومین یا هند :نحو ،المؤنثة المخاطبة

سبعة  إبدال :والصواب ،وهو تحریف من ناسخ المبیضة ،مجموعها سبعة وستون :ه قالنَّ أ إالَّ 
 )،أنا(وذلك  ،ضمائر أصوالً المن  أنَّ  ،ذین ذكرهما السودانيلال والتأصیلمعنى التفریع و  ،حدبأ

 ،وأنتما ،بكسر التاء أنتِ  :وله فروع ،بفتح التاء ،أنتَ  الثاني:واألصل  ،حننُ  :وهو ،وله فرع واحد
وله  ،هو األصل )ايإیَّ (و ،وهنَّ  ،وهم ،وهما ،هي :وله فروع ،(هو) :واألصل الثالث ،نَّ نتُ أو  ،نتمأو 

  :)٣(مبنیة وفي األلفیةها وكلُّ  ،وقس ذلك على ما قبله ،)٢(اناإیَّ  :وهو ،فرع واحد
 .......................                ُه اْلِبَنا َیِجبْ ـــٍر لَ ـــَوُكلُّ ُمْضمَ            

ها" ،)٤(ه أربعة أسبابئوذكر في التسهیل لبنا منها ما  نَّ أل ،الشبه الوضعي في جمیعها :)٥("أصحُّ
 )نحن( إالَّ  ،ومنها ما هو موضوع على حرفین فقط على األصح ،هو موضوع على حرف واحد

ما دل ( :قول األزهري ،لبابل اً على سائر الضمائر طرد ني حمالً وبُ  ،فهو موضوع على ثالثة
اسم  نَّ أل ،یعني نفسه ،جاء زیدٌ  :اسمه زید إلخراج نحو قول رجلٍ  وضعاً  :) أيالخ...تكلممعلى 

  .من تقیید الخطاب والغیبة بالوضع أیضاً  وال بدَّ  ،للغیبة الظاهر موضوعٌ 
 ،ملْ العِ  نَّ أل ؛سكون الالمبم بكسر العین و لْ من العِ  مشتقٌّ  ،بفتح العین والالم }ملَ سم العَ االو {

 بجمیع اإلحاطةیقتضي  ،بالفتح ،ملَ والعَ  ،یقتضي اإلحاطة بجمیع أوصاف المعلوم ،بالكسر
 )٧(العالمة :وهو لغةً  ،الذي هو الجبل ،بفتحتین، ملَ من العَ  :وقیل ،)٦(قاله الرضي ،أوصاف الذات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنِت وأنتما وأنتم وأننتَّ، أو غائب،  {انَت}حنن، او خماطب، حنو:  {نحو: أنا و}وهو ما دّل على متكلم 

    {االسم العلم}الثاين  {و}حنو: هو وهي ومها وهم وهّن، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالم في النحو مؤرخ و  السوداني، التبنبكتي بن أحمد بن عمر التكروري بن أحمد بابا أحمد أبو العباس، ) هو١(
من تصانیفه شرح  ،من قبیلة یقال لها مسوفة بالمغرب بل من صنهاجة ،لیس من السودانوأصول الدین، وهو 

معجم المطبوعات العربیة  = ترجمته في: ه)،١٠٤٤(ت ولم یتیسر لنا االطالع علیه، اآلجرومیة،
 .٤٩٢:لدلیل إلى المتون العلمیةاو  ،١/٩٥ومعجم المؤلفین:، ١/١٠٢:األعالمو  ،١/٣٧٩والمعربة:

 .١/٨٩، وأوضح المسالك:١/٣٦٥) =: توضیح المقاصد والمسالك:٢(
 َوَلْفُظ َما ُجرَّ َكَلْفِظ ما ُنِصبْ ، والشطر الثاني هو:        ٧) باب النكرة والمعرفة:٣(
المضمر لشبهه بالحرف وضعًا وافتقارًا وجمودًا أو لالستغناء باختالف  وُبني(( ٢٩:هیلالتس ابن مالك في ) قال٤(

   .))صیغه الختالف المعاني
 .) في (ب، ج): أحدها٥(
 .٢/٥٠٣) =: شرح الرضي على الكافیة:٦(
 .٣٣/١٢٣وتاج العروس من جواهر القاموس:، ٢١٧ومختار الصحاح:، ٢/٤١٩) =: تهذیب اللغة:٧(
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ما ( :عتبار شموله لعلم الشخص ولعلم الجنس بقولهبافه األزهري عرَّ  :)١(واصطالحاً 
 ،قَ لِّ عُ  :وهو الموجود في بعض النسخ بدل ،لَّ دَ  :ق بمعنىلِّ وعُ  ،لفظ :بمعنى )ماـ(ف :)الخ...قلِّ عُ 

 )٤(، ولو عّبر بـ(َوَضَع) "ما شمل")٣(ومرتجلٌ  )٢(ولم ُیعبِّر بـ(َوَضَع)؛ ألنَّ األعالم قسمان: منقولٌ 
سائر المنقول، فما: جنٌس، وُعلِّق على شيء بعینه: مخرٌج للنكرات، وخرج بغیر متناول...الخ، 

 ،م لشيء بعینهلَ العرب وضعت العَ  أنَّ  بمعنى ،واستعماالً  م جزئي وضعاً لَ العَ  نَّ أل ؛)٥(المعارف
+أال ترى  ،واستعمل جزئیات ،یاتكلِّ  عتْ ضِ ر المعارف وُ ئوسا ،واستعمل في شيء بعینه  )٦(+أنَّ

 وعند استعماله في اإلشارة ،يفهو كلِّ  ،مفرد مذكر الواضع وضعه لكلِّ  نَّ إف ،ذا :نحو ،اسم اإلشارة
سواء ( ،خالف هذا )٩(دُ یِّ السَّ  حَ جَّ ورَ  ،)٨(دُ عْ هو الذي حرره السَّ هذا  ،وهكذا )٧(خاٌص  به فردٌ  نُ یتعیَّ 

 )١٠(نعیِّ م الشخص یُ لَ عَ  أنَّ  ،الجنس تقریباً م لَ م الشخص وعَ لَ بین عَ  الفرقُ  :)الخ...م شخصكان علَ 
   العیان في خارجالفي الذهن وكذلك في  )١١(+به+ن ذاته المسماة عیِّ كزید یُ  اً وخارج المسمى ذهناً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهند،  زيد} {نحو:وهو ما ُعلِّق على شيء بعينه غري متناول ما أشبهه سواء كان علم شخص لعاقل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦شرح كتاب الحدود في النحو:=: ) ١(
منقول، إما من مصدر كفضل أو وهو ما لم یستعمل من أول األمر علمًا، ولكنه ُصیِّر بالنقل علمًا، وهو  )٢(

اسم عین كأسد أو اسم فاعل كحارث أو اسم مفعول كمسعود أو صفة مشبهة كسعید أو فعل ماض كشمر علم 
، ١/١٧٠شرح التسهیل: =: ،هنحرُ  أو مضارع كیزید أو جملة من فعل وفاعل ظاهر كبرقَ  ،على فرس
  .٢٣١، والحدود النحویة:٨٦٦، والكلیات:٢٣٣والتعریفات:

=:  ،وُعمرَ  بل اسُتعمل من أول األمر علمًا كسعادَ  ،مالم یسِبق له استعماٌل قبل العلمّیة في غیرهاهو و ) ٣(
 .٢٣٠والحدود النحویة: ،٨٤٣، والكلیات:٣٠٢والتوقیف على مهمات التعاریف:، ٢١٠التعریفات:

 .لما شمل في (ب، ج):) ٤(
 .٦٤:، وحاشیة أبي النجا١/٣٤٤، وشرح اللمحة البدریة:٢/٥٠٣=: شرح الرضي على الكافیة:) ٥(
 .ما بین+...+ لیس في (ب، ج)) ٦(
 .) في (ب، ج): <كل> فرد خاص٧(
ه)، وكان ٧١٢(، مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاني، ولد بقریة في تفتازان بخراسان سنة ) هو سعد الدین٨(

إمامًا من أئمة التحقیق والتدقیق والفقه واالصول والبالغة، فقد انتهت إلیه رئاسة العلم في زمانه، وفاق األقران، 
، والبدر ٢/٢٨٥=: ترجمته في: بغیة الوعاة:و ،٢١٨ـــــ٢١٦ورأیه في كتابه المطول ص: )،ه٧٩٢نة (توفي س
 .١٢/٢٨٨المؤلفین:، ومعجم ٧/٢١٩، واألعالم:٢/٣٠٣الطالع:

ألنَّ العلم جزئي وضعًا واستعماًال، وبقیة المعارف كلیات ((٦٤:قال أبو النجا في حاشیته ،األزهري) أي: ٩(
والراجح  ،وضعًا، فیتناول كل واحد منها ما أشبهه بحسب الوضع جزئیات استعماًال، كذا قیل، وهو مذهب السعد

   .))هو مذهب السید أنها جزئیات وضعًا واستعماالً 
 .) في (ب، ج): <اسم> یعین١٠(
 .) ما بین +...+ لیس في (ب، ج)١١(
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 ال خارجاً  هناً اه ذِ ن مسمَّ عیِّ یُ  )٢(/الجنس/م وعلَ  ،)١(في الذهن وال في الخارج مثالً  ال یتناول عمراً 
 فال یشمل في الذهن حقیقة ،الذهن في الذي هو الحقیقة ]: ظ٥٥[ اهن مسمَّ عیِّ ه یُ نَّ إف ،كأسامة

من  طلق على كل واحدٍ بل یُ  ،من أفراد هذه الحقیقة به واحدٌ  وفي الخارج ال یختصُّ  ،الفرس مثالً 
فتجري علیه األحكام  ،كعلم الشخص في اللفظ هو وعلم الجنس ،)٤(لفظ أسامة مثالً  )٣(هذا الجنس

 :نحو ،الحال في فصیح الكالم نهوتأتي م ،عالةمن ثُ  )٥(رى"أجْ " أسامةُ  :نحو ،فیقع مبتدأ ،اللفظیة
وفي  ،)٦(دون آخر به واحدٌ  یختصُّ ال ه ألنَّ  ،وفي المعنى مدلوله كالنكرة ،مقبالً  هذا أسامةُ 

  :)٧(األلفیة
 َكَعَلِم األْشَخاِص َلْفظًا َوْهَو َعمْ                 َوَوَضُعوا ِلَبْعِض األْجَناِس َعَلمْ          

 ،)٨(كأسد وال خارجاً  وال یحصل به التعیین ال ذهناً  ،ضع للحقیقةفهو ما وُ  :ا اسم الجنسوأمَّ 
 ،)١٠(ال المعجمةذلبا :الشنواني :)قمذشك( :وقوله ،)٩(بلد بساحل الیمن اسمُ  :)ندَ عَ  :نحو( :وقوله

 لیهإ و  ،اسم جمل كان للنعمان ابن المنذر :ه بالمهملةنَّ أهشام  نوذكره اب ،)١١(والذي في الصحاح
اسم  :وقیل ،) كانت لبعض نساء العرباسم شاة :وهیلة( :وقوله ،)١٢(تنتسب اإلبل الشذقمیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قم، اسم مجل، وهيلة: اسم شاة، أو علم جنس دريه كشأو لغ {ومكة}أم غري عاقل، أما للمكان، حنو: عدن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشرح شذور الذهب ١/٣٤٥، وشرح اللمحة البدریة:١٧١) =: شرح شذور الذهب البن هشام:١(
 .١١٤:ــــ للحطاب الرعیني على متممة اآلجرومیة ، والكواكب الدریة١/٢٨٩للجوجري:

 ./.../ من استدراك الناسخ على المتن )٢(
 .) في (ب، ج): <أفراد> هذا الجنس٣(
، وشرح شذور الذهب ١/٣٤٥، وشرح اللمحة البدریة:١٧١هشام:=: شرح شذور الذهب البن ) ٤(

 .١١٤:على متممة اآلجرومیة ، والكواكب الدریة١/٢٨٩للجوجري:
 .) في (ب، ج): أجرأ٥(
، والكواكب ١/٢٢٠، والمطالع السعیدة:١/٢٩٠، وشرح شذور الذهب للجوجري:١/٣٤٥) شرح اللمحة البدریة: ٦(

 .١١٦الدریة على متممة اآلجرومیة:
، والتصریح ١٢٧ــــ١/١٢٦، وشرح ابن عقیل:١/٤٠٠، و=: توضیح المقاصد والمسالك:٨) باب العلم:٧(

 .١/١٤٠بمضمون التوضیح:
، والتصریح بمضمون ١/١٩١، وشرح شذور الذهب للجوجري:٢/٥٠٣) =: شرح الرضي على الكافیة:٨(

 . ١/٢٢٠، والمطالع السعیدة:١/١٢٤التوضیح:
 .٤/٨٨) =: معجم البلدان:٩(
 ./و٨٩:شرح اآلجرومیة، اللوحة شنوانیة فيالدرة التعلیق ) =: ١٠(
  .٥/١٩٥٩) =: الصحاح:١١(
 .٦٤:وحاشیة أبي النجا ،١/١٢٣ضح المسالك:أو و  ،٢/٥٧٥الصفوة الصفیة:) =: ١٢(
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 ،معجمة غیر مشالة ادوض ،) بضم الحاء المهملةاجرضحُ ( :وقوله ،)١(صنم كان لبعض العرب
إذا كان  ماً كونه علَ  محلُّ  :قیل ثمَّ  ،لجنس التسبیح مٌ لَ عَ  هو )كسبحان( :وقوله ،)٢(األلف جیم وبعد

األعالم  نَّ أل ،فال یكون علماً  ،اهللا بحانَ سُ  یه ــــ نحو:كما هو الغالب فــــ  ضیفَ أُ  نْ إغیر مضاف ف
 نْ إف ،اإلضافة التي تمنع في العلم هي التي تكون للتعریف أو للتخصیص نَّ أب دَّ ورُ  ،ضافال تُ 

  .)٣(ومنه ما هنا )،م طيءتحاو( )فرعون موسىـ(كانت للبیان فال تمنع ك
 )٤(+اسم+ على خصوص هلَ مَ ح :)وأراد به اسم اإلشارة( :قول األزهري }واالسم المبهم{      
  ،اسم اإلشارة والموصول )٥(/ما یشمل/بالمبهم  رادَ المُ  أنَّ ولى واألَ  ،لیوافق أمثلة المصنف ؛اإلشارة

) الخ...ووجه إبهامه( :وقوله ،)٦(الذي :نحو ،یأتي بمثال للموصول أن كان ینبغي للمصنف لكنْ 
 ه حین استعماله في مشار تعریفَ  نَّ أل ،وبین كونه مبهماً ، بین كون اسم اإلشارة معرفةً  نافاةَ ال مُ 

تفسیر  عطفُ  فع ــــبالر  ــــ )هتُ وصالحیَّ ( :وقوله )٧(ــــكما مرَّ ــــ باعتبار وضعه  وٕابهامه،ن عیَّ إلیه مُ 
 .ــــ كما علمت ــــ ستعمالُ اال :وقیل ،باعتبار الوضع ةُ صالحیَّ الو  ،مومهعلى عُ 
 فوصن ال یُ فقد یكون لمَ  وٕاالَّ  ،غالباً  :أي ،)للمفرد المذكرقول األزهري ( :}هذا :نحو{      

  :ما هواسم اإلشارة إنَّ  ثمَّ  ،)٩(َذِلُكُم الّلُه َربُُّكم :كما في ــــ تعالى ــــ كالباري )٨("ثیأنتوال  یرذكتب"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{االسم الثالث  {و}وأسامة علم لألسد، أو ملعىن كسبحان، وبرة  إما حليوان، حنو: حضاجر، علم للضبع،
ووجه إهبامه عموُمه وصالحيُته لإلشارة به إىل كل جنس وإىل كل شخص،  وأراد به اسم اإلشارة، المبهم}

     وهو أقسام: فهذا للمفرد املذكر، حيوان ومجاد وفرس ورجل وزيد،  {نحو: هذا}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤١٦:، ومعجم القواعد العربیة١/٢١٢:، وحاشیة الصبان١/٢٥١:الشافیة ) = شرح١(
=: و ،))حضاجر: الضبع، سمیت بذلك لعظم بطنها، وهو معرفة(( :٢/٦٣٤قال الجوهري في الصحاح:) ٢(

 .٢/١٤٨:مقاییس اللغة
 . ١٤١ـــ١/١٤٠، والتصریح بمضمون التوضیح:٢/٥٠٦) =: شرح الرضي على الكافیة:٣(
 .) ما بین +...+ لیس في (ب، ج)٤(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٥(
واقتصار المصنف على اسم اإلشارة لیس بجید، ألن االسم المبهم ((:  ٧٩شرح اآلجرومیة: في قال الكفراوي) ٦(

  . ))شامل السم اإلشارة وللموصول، لكن اسم اإلشارة أقوى من الموصول
 الظاهر أن المصنف أراد((: /ظ٨٩اللوحة: لدرة الشنوانیة في شرح اآلجرومیة،اتعلیق  في قال الشنواني )٧(

باالسم المبهم الموصوالت وأسماء اإلشارة ال أسماء اإلشارة فقط ـــ كما قاله الشارح ـــ وٕاّنما ُسّمیت مبهمة ألّنه ال 
ُیعلم معانیها منها بالتعیین، وٕان اعتبر في معانیها اإلشارة إلى التعیین، وٕاّنما ُتعرف معانیها من اإلشارة 

   .))والصلة
 .أنوثة) في (ب، ج): بذكورة وال ٨(
 .١٠٢) سورة األنعام، اآلیة:٩(
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  :)٢(أشار في األلفیة بقوله )ذاـ(لى اإلشارة بإ و  ،فهي حرف تنبیه )١(")ءُ هاال("ا وأمَّ  ،ذا
 .............................                رْ ــــٍر أشِ ــَرٍد ُمَذكَّ ــــَذا ِلُمفْ ـــــبِ                 

 ،وتهي ،ذهي ،وتي ،ذي :عشرة بألفاظشار له بهذا اللفظ بل یُ  المؤنث ختصُّ ال یَ  :}وهذه{     
  :)٤(أشار إلیها بقوله ،عشرةالمن  ةواقتصر في األلفیة على أربع ،)٣(وذات ،وتا ، ِذْه وِتهْ وتهِ  ،ذهِ 

 اْقَتِصرْ ِبِذي َوِذْه ِتي َتا َعَلى اُألْنَثى ........................                               
 :)٥(بقوله) إلى هذا أشار في األلفیة الخ...بالمد على األفصح( :قول األزهري }:وهؤالء{    

 ..................... َوالَمدُّ أْوَلى              َوِبُأوَلى أِشْر ِلَجْمٍع ُمْطَلَقا                
 ثمَّ  ،)٨(تمیمبني  لغةُ  رُ صْ والقُ  ،)٧(َهاَأنُتْم ُأْوالء :قال تعالى ،)٦("لغة أهل الحجاز جاء التنزیل"وب

 ،من الكاف دةً شار لها بأسماء اإلشارة مجرَّ ویُ  :قریبةٌ  ،مراتب اإلشارة عند الجمهور ثالثةٌ  أنَّ  اعلم
 :ومتوسطةٌ  ،ذا :نحو ،منها ]: و٥٦[ دةً أو مجرَّ  ،هذا :نحو )،هاء التنبیهـ(ب سواء كانت مقرونةً 

ء ثافتح الب ــــ مَّ ویشار لها بثَ  :وبعیدةٌ  ،على أسماء اإلشارة دون الالم )الكاف(إلیها بزیادة شار ویُ 
وفي  ،وال یجوز الجمع بین الهاء والالم ،)٩(، نحو: ذلكأو بزیادة الالم مع الكاف ــــ المثلثة
  :)١٠(األلفیة

 ا ُممَتِنعهْ ــــــِإْن َقدَّْمَت هَ  والالمُ .........................                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة املؤنثة، وهذان للمثىن املذكر وهاتان للمثىن املؤنث باأللف رفعًا وبالياء فيهما نصبًا وجراً للمفر  {وهذه}
   ،باملد على األفصح، جلمع املذكر واملؤنث{وهؤالء} 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) في (ب، ج): (ها)١(
 ِبِذي َوِذْه ِتي َتا َعَلى األُْنَثى اْقَتِصْر ه الثاني هو: ، وشطر ٨) باب اسم اإلشارة:٢(
وللمؤنث القریب: ِتْي وِتْه وتا وِذْي وِذْه وِتِه وِتهي وِذِه وِذهي ((: ٢/٩٧٥) قال أبو حیان في ارتشاف الضرب٣(

وتوضیح المقاصد ، ٢/١٨٩و=: شرح الرضي على الكافیة: ،عشرة، خمسة بالذال وخمسة بالتاء فهذه ))وذات
 .١/٢٩٥، وهمع الهوامع:١/١٤٢:التصریحو  ،١/١٣٤وأوضح المسالك:، ١/٣٠٩والمسالك:

   ْر ــــٍر أشِ ــَرٍد ُمَذكَّ ــــَذا ِلُمفْ ـــــبِ         هو: ، وصدر البین٨باب اسم اإلشارة: )٤(
 َوَلَدى الُبْعِد اْنِطَقا َوالَمدُّ أْوَلى     ، والشطر الثاني بتمامه هو: ٨باب اسم اإلشارة:) ٥(
 ) في (ب، ج): وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزیل.٦(
 .١١٩) سورة آل عمران، اآلیة:٧(
 .١/٢٩٧، وشرح شذور الذهب للجوجري:١/١٣٤، وشرح الكافیة الشافیة:٤/٢٧٨) =: المقتضب:٨(
والمطالع  ،١/٣٤٧البدریة: وشرح اللمحة، ١/١٣٦، وشرح الكافیة الشافیة:١/٢٥٠شرح التسهیل:) =: ٩(

  .١/٢٣٢السعیدة:
  أْو َمَعهْ  دون المٍ  ِباْلَكاف َحْرفاً           ، وصدر البیت هو:٨باب اسم اإلشارة:) ١٠(
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ذان وتان  :إالَّ  ،ةٌ شارة مبنیَّ اإل ألفاظ عُ یوجم ،)١(وبعیدةٌ  قریبةٌ  :اسم اإلشارة مرتبتان :وعند ابن مالك
  :)٢(وفي األلفیة ،ونصباً  اً وبالیاء جرَّ  عربان باإللف رفعاً ما مُ فهُ  ــــ للمثنىــــ 

 َوِفي ِسَواُه َذْیِن َتْیِن اْذُكْر ُتِطعْ              عْ ــــْرَتفِ ــــــــوَذاِن َتاِن ِللُمثَنَّى المُ            
وهو مذهب الخلیل  ،للتعریف األلف والالم معاً  ؤخذ منه أنَّ یُ  :}الذي فیه األلف والالم{     

وقال  ،لكثرة االستعمال ؛جِ رْ في الدَّ  تْ ذفَ وحُ  ،قطعٍ  همزةُ  الهمزةَ  إنَّ  :الخلیل قال أنَّ  إالَّ  ،وسیبویه
في  أشار )٤(الثالثة" لاقو لى األإ و " ،)٣(الالم وحدها للتعریف :وقیل ،وصلٍ  همزةُ  الهمزةَ  إنَّ  :سیبویه
  :)٥(بقوله األلفیة

 ............................             َحْرُف َتْعِریٍف أو الَّالُم َفَقطْ َأْل            
 :قول األزهري ،)٦(تى بالالم للفرق بین همزة التعریف وهمزة االستفهامأو  ،الهمزة للتعریف :وقیل

الكاملة التي فیها بعض  هي المرأةُ  :)ةُ لَ جُ رَّ وال( :وقوله ،فعرَّ فال تُ  ةمن الزائد احترازاً  :)للتعریف(
  .)٧(أوصاف الرجال

یكون  : أنْ بالمضاف إلیه شروط ثالثةٌ  فُ شترط في كون المضاف یتعرَّ یُ  :}ضیفوما أُ {     
فال تفید إضافته  )مثل وغیرـ(ك ،في اإلبهام الً توغِّ مُ  كانَ  نْ إف ،في اإلبهام لٍ المضاف غیر متوغِّ 

    من قولك: جاء زیدٌ  ،وحده :نحو ،فال یتعرف وٕاالَّ  ،)٨("نكرة"موقع  اً ن ال یكون واقعأو  ،تعریفاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {و}والغالمة.  {والغالم}والرجلة  {نحو: الرجل}للتعريف  {االسم الذي فيه األلف والالم}الرابع  {و}
  املذكورة تقول يف املضاف إىل املضمر: غالمي وغالمها،  {ما ُأضيف إلى واحد من هذه األربعة}اخلامس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٣٦=: شرح الكافیة الشافیة: )١(
 .١/١٣١، وشرح ابن عقیل:٢/١٨٥شرح الرضي على الكافیة: ، و=:٨) باب اسم اإلشارة:٢(
(أل)، فذهب الخلیل إلى أن المعّرف هو (أل) برمتها، والهمزة أصلیة، اختلف النحویون في أداة التعریف ) ٣(

أي: همزة قطع، وقال سیبویه: المعرف هو (أل) برمتها، والهمزة زائدة اجتلبت للنطق بالساكن، وعلى هذا تكون 
للتعریف الهمزة همزة وصل، وقال كثیر من النحویین: المعّرف هو (الالم) وحدها، وذهب المبرد إلى أن الهمزة 

، واللباب في ٤١، والالمات:١/٢٢١، والمقتضب:٣/٣٢٤الكتاب: =: رقًا بینها وبین همزة االستفهام،والالم زائدة ف
وتوضیح المقاصد ، ٣/٢٤١وشرح الرضي على الكافیة: ،١/٢٥٣شرح التسهیل:، و ١/٤٩٠علل البناء واإلعراب:

ل خالفیة ، ومسائ١/١٨٠:، والتصریح١/١٦٥، وشرح األشموني:١/١٧٧، وشرح ابن عقیل:١/٤٦٠والمسالك:
 .٤٠ــــ٣٩:بین الخلیل وسیبویه

 ) في (ب، ج): وٕالى هذین القولین. ٤(
ْفَت ُقْل ِفیِه النََّمطْ          :، وعجز البیت هو٩ب المعّرف بأداة التعریف:) با٥(  َفَنَمٌط َعرَّ
 .١٣٨الداني:، والجنى ٢/٩٨٥ارتشاف الضرب:و ، ١/٢٥٣) =: شرح التسهیل:٦(
 .١١/٢٦٧، ولسان العرب:٢/٤٩٣) =: مقاییس اللغة:٧(
 .) في (ب، ج): النكرة ٨(
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ن كانت إف ،معنویةً  تكون اإلضافةُ  نْ أو  ،للتنكیر الزمٌ  والحالُ  ،حالٌ  منفرداً  :فوحده بمعنى ،هوحدَ 
 :)٢(وفي األلفیة ،)١(ضاربٌ  :نحو ،فید التعریف كإضافة الوصففال تُ  لفظیةً 

 َوْصًفا َفَعْن َتْنِكیرِِه َال ُیْعَزلُ                  َوإِْن ُیَشاِبُه اْلُمَضاَف َیْفَعُل               
 ،رجلٍ  نحو: غالمُ  ،فُ المضاف إلى غیر واحد من هذه األربعة ال یتعرَّ  من المصنف أنَّ  ذَ خِ أُ و 

 :ولم یقولوا ،ملَ ه في درجة العَ نَّ إ :قالواما ) إنَّ الخ...فهو في درجة العلم( :قول األزهري ،وهو كذلك
ضیف إلیه ولو كان ما أُ  ،المعارف عرفُ أالضمیر  إنَّ  :هم أطلقوا في قولهمألنَّ  ،في درجة الضمیر

   :)الخ...نعت بهنعت وال یُ ال یُ  )٣("الضمیر"( :وقوله ،عرف المعارف شیئانأ إنَّ  :لقالوامرتبته  في
 اه یَّ إ )٤("أن یكون"ب ،اهیَّ إ زیداً  وال رأیتُ  ،لضمیرل ه نعتٌ نَّ أعلى ــــ بالنصب  ــــ ه الكریمَ یتُ أر  :فال تقولُ 

ووصف  ،عرف المعارفأالمتكلم والمخاطب  يضمیر  نَّ أة عدم صحة نعته وعلَّ  ،لزید نعتاً 
وما أحسن قول أبي حفص  ،)٥(وتوضیح الواضح تحصیل الحاصل ،المعارف یكون للتوضیح

  :)٦(سیدي عمر الفاسي
 فُ نصِ و َال یُ ـشتغٍل ِفي النَّحْ مُ            هوى شادٍن  ِفي اْلقلِب  أضمرتُ          
 )٧(َال ُیوصفُ  َفَقاَل لي اْلُمضمرُ             ُه ـــلَ  َیْوماً  رتُ ــَما أضم تُ ــوصف         

 نُ وَ أو أدْ  ،للمنعوت في التعریف بما هو مساوٍ  النعت ال یكون إالَّ  أنَّ  به وعلة عدم النعت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف إىل االسم املبهم: غالم هذا، وغالم هذه، ويف ويف املضاف إىل العلم: غالم زيد وغالم مكة، ويف املضا
إىل االسم الذي فيه األلف والالم: غالم الرجل، وغالم املرأة، وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة املضاف 

وإمنا قُيدت املعرفة باحليثية املطلقة؛ فهو يف درجة ما أضيف إليه، إال املضاف إىل املضمر فهو يف درجة العلم، 
ملعارف اليت ذكرها بالنسبة إىل كو�ا تُنعت ويُنعت هبا أقسام، األول: املضمر، ال يُنعت وال يُنعت به،  ألنَّ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٩ــــ٣/٨٦) =: أوضح المسالك:١(
 .٣/٤٥، وشرح ابن عقیل:٢/٧٨٥، و=: توضیح المقاصد والمسالك:٢٧) باب اإلضافة:٢(
 .: (المضمر)(ب، ج) ) في٣(
 .) في (ب، ج): على أن یكون٤(
 .٣/١٢٩، وحاشیة الصبان:١/٢٧٥، وهمع الهوامع:٤٩) =: مغني اللبیب:٥(
وتوفي  )ه١١٢٥(سیدي عمر بن عبداهللا بن عمر بن یوسف بن العربي الفاسي، ولد سنة  ،أبو حفصهو ) ٦(

، ومعجم ٥/٥٣، واألعالم:٣٨٣ـــ١/٣٨٠=: سلوة األنفاس بمن أقبر من العلماء بفاس: ،)ه١١٨٨(سنة 
 .٧/٢٩٤المؤلفین:

ألبي حفص الفاسي، ونسبت في أكثر من ) البیتان من السریع، ولم نجد أحدًا من أصحاب التراجم نسبهما ٧(
، والوافي ٣/٢٥=: فوات الوفیات: ه)،٧٤٤لدین القحفازي المتوفي سنة(مصدر لعلي بن داود الملقب بنجم ا

 .٢/١٦٦، وبغیة الوعاة:٤/٥٧، والدرر الكامنة:٢١/٥٩بالوفیات:
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 اعرفَ  والضمیرُ  ،من المنعوت عرفَ أ وال یكون النعتُ  ــــ كما علمتالتعریف ــــ  ]ظ: ٥٦[ منه في
َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزیُز  :نحو قوله تعالىفي وأجاز الكسائي وصف ضمیر الغائب  ،المعارف
  ،)٣(لون هذا على البدلیةحمِّ الجمهور یُ و  ،)٢()هوـ(الحكیم صفتان لو العزیز  إنَّ  :فقال ،)١(اْلَحِكیمُ 
 لرفع ،ه قد یفتقر إلى اإلیضاحألنَّ  ،هنعتُ  ما صحَّ : إنَّ )لخإ...نعت بهنعت وال یُ العلم یُ ( :وقوله

 م في الغالب ال یكون إالَّ لَ والعَ  ،بمشتق ما یكونُ إنَّ  النعتَ  نَّ ألف به؛ نعته ال یُ ا كونُ وأمَّ  ط،االشترا
ومثال  ،)٥(ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْینِ  :مثال النعت به قوله تعالى :)اسم اإلشارة( :وقوله ،)٤(جامداً 
 بالرجلِ  مررتُ  :قولك ،ونعتاً  منعوتاً  ل)أـ(المقرون ب نو كومثال  ،بهذا الفاضلِ  مررتُ قولك: نعته 
 .العاقلِ 

  ،لعدم انضباط أقسامها ،ها أیضاً كن حدُّ مال ی :قیل :)بل بالحدِّ ( :قول األزهري :}والنكرة{     
  .)٦(على المبتدئ تقریباً  ها المصنفُ حدَّ  ولكنْ 
  وعَ یش ال )٧(+مثًال+ فرجلٌ  وٕاالَّ  ،باعتبار لفظهاال شیوع النكرة باعتبار مدلوالتها  :}شائع{     

صدق على  ما المراد بالجنس شار بهذا إلى أنَّ أ :)الشامل له ولغیره( :قول األزهري ،)٨(في لفظه
 .يٍّ وعجم وبالصنف كعربيٍّ  ،إنسانكوبالنوع  ،وانیَ فیصدق بالجنس المصطلح علیه كحَ  ،دٍ متعدِّ 
 ،التعریف تم بدونه نَّ إف ،ال قید زائد في جنسه شائعٌ  :هذا تفسیر لقوله :}ال یختص به واحد{     

  في كالم وهو واحدٌ  ،دخولها على المقصور علیه والغالبُ  ،على المقصور داخلةٌ  )به(ثم الباء في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واخلامس: اسم اإلشارة، واملعرَّف باأللف والالم، واملعرَّف الثاين: العَلم يُنعت وال ينعت به، الثالث والرابع 
 أفراد{كل اسم شائع في} ال تنحصر بالعدِّ بل باحلدِّ، وحّدها  {والنكرة} باإلضافة، تُنعت ويُنعت هبا،

    يف فإنَّه شائع  حنو: رجٌل، {دون آخر}من أفراد جنسه،  {ال يختّص به واحد} الشامل له ولغريه{جنسه} 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦) سورة آل عمران، اآلیة:١(
   .٩٦:معاني القرآن )٢(
 .٥٩٣ومغني اللبیب: ،٢/٣١٠على الكافیة: الرضيشرح و  ،١/١٣٣رآن:ــــراب القـــالتبیان في إع =: )٣(
 .٣/١٠٦، وحاشیة الصبان:١/٤٢:في النحو ) =: نتائج الفكر٤(
   .٢٧) سورة القصص، اآلیة ٥(
=: یص ألحد دون أحد، نحو: رجل وغالم، نقیض المعرفة، والنكرة من األسماء ما لیس فیه تخص :) النكرة٦(

ولسان  ،١٠/٦٧٤٢:واء كالم العرب من الكلوم، وشمس العلوم ود٢/٨٣٦، والصحاح:١/٩٨اللمع في العربیة:
 .١/٨٩٤والكلیات: ،٢٤٦والتعریفات: ،٥/٢٣٣العرب:

  .) ما بین +...+ لیس في (ب، ج)٧(
 .٦٧:على شرح األزهري بي النجاوحاشیة أ ،١/٢٢٢) =: شرح الكافیة الشافیة:٨(
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 أفراد زاد لفظ :)من أفراد( :قول األزهري آخر،بواحد بعینه دون  ال یختصُّ  :ه قالنَّ أك ،المصنف
 .وقد علمت ذلك ،)١(فال شیوع فیه وأما الجنُس  ،ما هو في أفراد الجنسالشیوع إنَّ  إلى أنَّ  إشارةً 

وال یطلق على جمیع أفراد الجنس  ،)٢(هذا بدله طلق على هذا ثمَّ یُ  :) أيعلى سبیل البدل( :قولهو 
 في  األصولیینفال یكونان نكرتین وهذا مذهب  ،والحرفُ  الفعلُ  ،خرج بكل اسمٍ ف ،واحدةً  دفعةً 
 ذلك في حاشیتنا على انوقد بیَّ  ،ه نكرةنَّ أ للنحاةوالذي  ،وصف بتنكیر وال تعریفیال أنَّه و  ،الفعل

ها فإنَّ  ،المعرفةُ  جنسه:وخرج بشائع في  ،)٣()الخ...َنِكَرٌة َقاِبُل َأْل ُمَؤثَِّرا( :المكودي عند قول المتن
فیه ( :وقوله ،أو عند االستعمال كسائر المعارف )مالعلَ ـ(صل الوضع كأا من التعیین إمَّ  فیدتُ 
       .فاءٌ خَ  :أي ــــ بضم الغینـــ ) موضغُ 

ح بنفسه صلُ  :والمراد ،) على كل لفظٍ لجوز دخول (أیَ  لُ قفالع وٕاالَّ  ،ال عقالً  لغةً  :أي }حصلُ {   
ها في موضع ما لكنَّ  )،أل(وال تقبل  ها نكرةٌ فإنَّ  ،معنى صاحب ونحوهابأو بمرادفه لیشمل (ذو) 

  :)٤(فیكون موافقا لقول األلفیة ،یقبلها وهو صاحب
 أْو َواِقٌع َمْوِقَع َما َقْد ُذِكَرا                َراــــــــَؤثِّ ـــــــَرٌة َقاِبُل َأْل مُ ــــــــَنكِ               

منا ولو عمَّ  ،الدخول بالفعل به المراد نَّ أو  ،ف على ظاهرهالمصنِّ  كالمِ  ولى إبقاءُ واألَ  ،كذا قالوا
ما وقع لِ  ئجهل المبتد وال یضرُّ  ،لكان فیه االنتقال من غموض إلى غموض فال یكون تقریباً 

        .لقلتهقبلها یموقع ما 
 للتعریف  :أي ،مؤثراً  :ولذا قال في األلفیة ؛التي للتعریف :أي ،}دخول األلف والالم{     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنس الرجال الصادق على كل حيوان، ذكر ناطق بالغ من بين آدم، ال خيتصُّ لفُظ رجٍل بواحد من أفراد  

وهذا احلدُّ فيه غموض، فراد جنسه على سبيل البدل، الرجال دون آخر، بل هو صادق على كل فرد من أ
{دخول بفتح الالم وضمها،{صلح} أي: كل اسم  {كل ما}أي: تقريب حّد النكرة على املبتدئ  {وتقريبه}

  األلف والالم عليه}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): وأما الجنس <نفسه> فال شیوع فیه١(
 .٦٧:أبي النجا) =: حاشیة ٢(
األفعال نكرات؛ ألنها مصّوغة للخبر، ((/و: ٣٧المكودي، اللوحة ى) قال ابن الحاج في الفتح الودودي عل٣(

وحقه أن یكون نكرة، إذ لو كان معرفًة لم یكن للمخاطب فیه فائدة، إذ الخبر هو الجزء المستفاد من الجملة، فإن 
ف االسم النكرة؟ قلُت: تعریفها محال، ألنها ال ُیضاف إلیها؛ ألنها قلَت: إذا كانت نكرات، فهل ُتعّرف كما یعرّ 

ُجمل، ولذلك ال تدخل علیها (أل) ودخولها على الجمل محال، وهذا على ما للنحویین، والذي لألصولیین: أّن 
تثنیته  ، فإّنه یقبل (أل) عندوالفعل ال یوصف ال بتعریف وال بتنكیر، فإن قلت: یرد علینا الَعَلم كزید وعمر 

  .))وجمعه، قلُت: الَعلم ال یثنى وال یجمع إال بعد تقدیر تنكیره، فهو عند إرادة تثنیته وجمعه نكرة
 .٦) باب النكرة والمعرفة:٤(
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اك اكاس والضحَّ العبَّ  :نحو ،)١(ها تدخل على المعرفةنَّ إبخالف الزائدة ف  ]و: ٥٧[، فعبَّاس وضحَّ
 ،م التنكیرز وتدخل على ال ،)٢(الداخلة علیهما زائدة للمح األصل )ألـ(ف ،فتان بالعلمیةهما معرَّ 

د قیَّ  :)في فصیح الكالم( :قول األزهري ،فیه زائدة )ل(أتمییز نكرة و فالنفُس  ،النفَس  تَ بْ وطِ  :نحو
  :)٣(الداخلة على الفعل المضارع في قوله )أل(به إلخراج 
 .........................              هُ كومتُ حُ  ىرضم التَ كَ بالحَ  ما أنتَ           

نا في كالمَ  نَّ أل ؛هذا الكالم ولى حذفُ واألَ  ،دخلت على الفعل المضارع ى)الترض(في  )لفـ(أ
عبارة  نَّ أل ؛خرج عبارة المصنف عن ظاهرهاأ )رجل وفرس( :وقوله، هذه زائدة )ل(أو ،المعرفة

 ،وذلك لیس بمراد ،أخرى علیهما )أل(تدخل  )لـ(أالرجل والفرس المقرونین ب المصنف تقتضي أنَّ 
ا على الحالة التي معلیهما فنطق المصنف به )أل(ثم دخلت  ،صلهما رجل وفرسأ نَّ أفأجاب ب

 .صار الیها
 .)٤("اعلم واهللا" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{الرجل يصلح دخول األلف والالم عليهما فتقول: إ�َّما رجل وفرس، ف {نحو}يف فصيح الكالم فهو نكرة 

 والفرس}.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١١٩: اللمحة في شرح الملحة:) =١(
، لتكون هنالك صلة معنویة بین لمح األصل: أن ینظر ویلمح أصله المنقول عنه، قبل أن یكون علماً  )٢(

وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن  ،علیه )أل(دخلت  بأن لم یكن فعالً  )أل(المعنى القدیم والجدید، فإن كان یقبل 
فضل، أو اسم ــ: المنقول عن مصدر ك وضحاك، وقد یقع في ،وعباس ،وحسین ،نوحس ،وقاسم ،حارثـ: صفة ك
 .١/١٨٥، وشرح ابن عقیل:١/١٨٤، وأوضح المسالك:١/٣٦٨شرح الرضي على الكافیة: =: ،نعمانــ: عین ك

 .، من النص المحقق، الهامش األول٥٣:) هذا صدر بیت منسوب للفرزدق وقد مر البیت بتمامه في ص٣(
 .ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم) في (ب، ٤(
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 }باب العطف{                                        
 
 

، )١(إلى الشيء بعد االنصراف عنه الرجوعُ  :لغةً  هذا هو الثاني من التوابع، والعطفُ      
بناًء  ؛على عطف البیان فُ م المصنِّ ، ولم یتكلَّ )٣(قٍ سَ نَ  وعطفُ  )٢(بیانٍ  قسمان: عطفُ  واصطالحاً 

عّرف عطف البیان بتعریف  ،مترادفین هما غیرُ نَّ إن قال: ومَ  ـــكما مر ـــ للبدل ه مرادفٌ نَّ أعلى 
 :)٤(خاص أشار له في األلفیة بقوله

َفْة                ةْ َحِقیَقُة الَقْصِد ِبِه ُمْنَكِشفَ              َفُذو الَبَیاِن َتابٌع ِشْبُه الصِّ
التوكید والبدل وعطف النسق فهي غیر  فأمَّالسائر التوابع،  مخرجٌ  :وشبه الصفة ،جنٌس  :فتابعٌ 

 ،غیر صفة ه قال: تابعٌ المشبه بالشيء غیر ذلك الشيء، فكأنَّ  نَّ ا النعت، فألمَّ أشبیهة بالصفة، و 
لبیان معنى  و، بل ه)٦(والمكودي )٥(خالف ما في التصریح ال یخرج به شيءٌ  :حقیقة القصدو 

باهللا أبو  مَ نحو: أقسَ  ةً كان معرف ح متبوعه إنْ ه قال: شبیه بالصفة في كونه یوضِّ شبه الصفة، فكأنَّ 
 كان نكرةً  نْ إصه خصِّ على أبو حفص لإلیضاح، ویُ  بیانٍ  عطفَ  معطوفٌ  ، فعمرُ عمرُ  حفصٍ 

   علیه، وكونه فقٌ المعارف متَّ  إلیضاح، وكونه بیانٍ  عطفُ  )صدیدـ(، ف)٧(ِمْن َماٍء َصِدیدٍ : نحو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     {باب العطف} 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قة ایضًا إذا ُعّدي بـ(على)، وقیل: العطُف لغًة: ) یأتي العطف في اللغة بمعنى اإلمالة، ویأتي بمعنى الشف١(
 .٢٤/١٦٥، وتاج العروس:٤/١٤٠٥:الصحاح=:  ه، ورددته،الردُّ، من قولهم: عطفُت عنان فرسي، أي: صرفت

 إلیضاح ماعطف البیان مجراه مجرى النعت، یؤتى به ((: ٢٧٢ــــ٢/٢٧١:في شرح المفصل ) قال ابن یعیش٢(
یجري علیه، وٕازالة االشتراك الكائن فیه، فهو من تمامه كما أن النعت من تمام المنعوت، نحو قولك: مررُت 
بأخیك زیٍد، بیَّنَت األخ بقولك: زیٍد، وفصلته من أخ آخر لیس بزید، كما تفعل الصفة في قولك: مررُت بأخیك 

له إخوٌة، فهو عطف بیان، وٕان لم یكن له أٌخ الطویِل، تفصله من أخ آخر لیس بطویل، ولذلك قالوا: إن كان 
=:  دة البیان، فكأنك عطفته على نفسه،وسمي عطف بیان؛ ألنه تكرار لألول بمرادفه؛ لزیا ،))غیره، فهو بدل

 .٢٥٤، وشرح كتاب الحدود في النحو:٢/١٤٧، والتصریح:٣/٣٤٦ح المسالك:أوض
وشرح  ،١٥١التعریفات:=:  العشرة، كقام زیٌد وعمرو، ف العطف) هو تابع یتوسط بینه وبین متبوعه أحد حرو ٣(

 .٦٠٥والكلیات: ،٥١٧التوقیف على مهمات التعاریف:و  ،٢٥٤كتاب الحدود في النحو:
 .٣٧) باب العطف:٤(
النعت؛ ألن المشبه للشيء، غیر ذلك الشيء،  )المشبه للصفةـ(فخرج بـ((: ٢/١٤٧قال األزهري في التصریح: )٥(

 .))التوكید والنسق والبدل :وخرج بذكر اإلیضاح والتخصیص ،فكأنه قال: تابع غیر صفة
وحقیقة القصد به منكشفة، ُمخرٌج للنعت، فإنَّ النعت ((: ٥٥٧ــــ٢/٥٥٦قال المكودي في شرحه لأللفیة:) ٦(

، وعطف البیان یوضحه بنفسه، فلذلك قال: حقیقة القصد به اعتلق) یوّضح متبوعه (بوسمه أو وسم ما به
 .))منكشفة

 .١٦:، اآلیةإبراهیم سورة )٧(
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، ویوافق متبوعه في أربعة من )١(لوا ما أوهمه على البدلیةلتخصیص النكرات نفاه البصریون وحمَّ 
 :)٣(، والى ذلك أشار في األلفیة بقوله)٢(عشرة كالنعت الحقیقي

ِل ــــْن ِوفَ ــُه مِ ـــَأْوِلَینْ ــفَ           ِل النَّْعُت َوِلي                اِق اَألوَّ  َما ِمْن ِوَفاِق اَألوَّ
المصنف لم یذكر غیره مع قوله: (وحروف  نَّ أهذا المراد  ): قرینةُ قسَ النَّ  عطفُ  :هومرادُ وقوله: (

، واصطالحًا )٤(یواقیته قد إذا جمعتُ العِ  قال: نسقتُ ، یُ مُ ظْ والنَّ  عُ الجمْ  :لغةً  قُ العطف عشرة) والنسَ 
 :)٦(أشار إلیه في األلفیة بقوله )٥(+ما+

 .........................                َتاٍل ِبَحْرٍف ُمْتِبٍع َعْطُف النََّسقْ         
 )أي(قید الحرف بغیر یما عداه، لكن  التوابع تابع جنس، وبحرٍف: مخرج لجمیع :أي ،الٍ تف

 وذهبَ  ،ال نسقٍ  بیانٍ  یقال له عطفُ  ،أي: ذهبٌ  ،جدٌ سْ التفسیریة، واال فالمتبوع بها كقولك: عَ 
      . )٧(بیان ]: ظ٥٧[ نسق ال عطفُ  المعطوف بها عطفُ  نَّ أالكوفیون إلى 

  ذكرتعریف العطف ثم یَ  للترجمة، والمناسبُ  مناسبٍ  هذا غیرُ  :)٨(}العطف عشرة وحروفُ {     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قول بأنَّ إّما املكسورة على ال {وحروف العطف عشرة} ومراده عطف النسق، وهو العطف حبروف خمصوصة،
         اهلمزة عاطفة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في عطف البیان أن یكون بالمعرفة على المعرفة وال یجوز بالنكرات، وقال الكوفیون ) ُیشترط عند البصریین ١(

=: ائتالف  ، وُردَّ ذلك بأنه بدل،﴾دٍ یْ دِ صَ  اءٍ مَ  نْ مِ ﴿نكرات أیضًا، بدلیل قوله تعالى: یكون بالمعارف وال
وقد جعل في ((: مذهب الكوفیین فقال ٣/١١٩٤:الشافیة ابن مالك في شرح الكافیة ، وصحح١٠١:رةالنص

 ،))وهو الصحیح ،فعلم أنه ال یلتزم فیه التعریف ،عطف بیان ﴾َوُیْسَقى ِمْن َماٍء َصِدیدٍ ﴿من:  )صدیداً (الكشاف 
، وشرح ٣/٢١٨، وشرح ابن عقیل:٣/٩٨٨، وتوضیح المقاصد والمسالك:٣/٣٢٥و=: شرح التسهیل:

 .٢/١٤٧، والتصریح:٢/٤١٢األشموني:
بمنزلة النعت، وجب أن یوافق متبوعه في أربعة من عشرة كالنعت الخالص، فیوافقه ا كان عطف البیان لمَّ  )٢(

=:  ،في الرفع أو النصب أو الجر، والتعریف أو التنكیر، واإلفراد أو التثنیة أو الجمع، والتذكیر أو التأنیث
 .٢/٤٢٣، والمساعد على تسهیل الفوائد:٣/٩٨٨توضیح المقاصد والمسالك:

  . ٣٧) باب العطف:٣(
 .٥/٨١العین:كتاب ) =: ٤(
 .) +...+ لیس في (ب، ج)٥(
 ِبُودِّ َوثََناٍء َمْن َصَدقْ َكاُخُصْص       وشطره الثاني هو: ،٣٧) باب العطف:٦(
 .٢/١٥٣والتصریح بمضمون التوضیح: ،٩٠:اللبیب مغنيو  ،٣/٣٤٧=: شرح التسهیل: )٧(
 ، ٢٨٥اإلیضاح العضدي: تسعة بحذف (إمَّا) من عداد حروف العطف، =: وعدَّها غیر واحد من النحاة )٨(
وشرح ، ١/٣٢٣البن عصفور: الزجاجي ــــــ جمل، وشرح ٥/٥، وشرح المفصل:٢١٩أسرار العربیة:و 

 .٥٢٩، والجنى الداني:٢/١٣٠٤، وشرح الرضي على الكافیة:٣/٣٤٤التسهیل:
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  ،العطف وحروفه والتقدیر: بابُ  ،في الترجمة حذف الواو مع ما عطفت نَّ أب جیبَ ، وأُ )١(+حروفه+
 وهي ثالثة: (بل ولكنْ  ،معنىالعراب دون اإل :أي ،شرك في اللفظیُ  وحروف العطف قسمان: قسمٌ 

 :)٢(لیها أشار في األلفیة بقولهإ وال) و 
 .................... َلِكنْ                   َوَأْتَبَعْت َلْفَظًا َفَحْسُب َبْل َوَال           

 :): أيخالفه والتحقیقُ وقوله: ( ،)٣(شرك ما بعده لما قبله في اللفظ والمعنى وهو باقیهایُ  وقسمٌ 
 عطف، والعاطف ال یدخل على  الواو حرفُ  نَّ ما هو الواو قبلها، ألنَّ إ العاطفَ  نَّ أ الحقُّ  والقولُ 

(أْن) مصدریة  أنَّ  )٤(+إلى+ أال ترى ،كونها بمعنى (أو) أن تكون عاطفة مثله، وال یلزم من
 ،ا) عاطفة فالواو قبلها زائدةمَّ إ( إنَّ قلنا  وٕاذاولى تنصب والثانیة ال تنصب، و(ما) مصدریة، واألُ 

علیه في  المعطوفو  المعطوف اجتماع :أي ،): المراد بالجمع االجتماعلمطلق الجمعقوله: (و 
 رق في المعنى بین مطلق الجمع والجمع المطلق، والتفرقة بینهما اصطالح فقهيــــفالحكم، وال 
  .)٦(ق بینهما هنا فقد خلط بین االصطالحین، ومن فرَّ )٥(والماء المطلق ،الماء في مطلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ملطلق اجلمع على الصحيح،  {الواو}أي: حروف العطف العشرة  {وهي}والتحقيق خالفه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) +...+ لیس في (ب، ج)١(
 َكَلْم َیْبُد اْمُرٌؤ َلِكْن َطالَ      هو:، وتكملة الشطر الثاني ٣٧) باب العطف:٢(
قال  ختلف في (بل، وال)، أّما (لكن) فقد اختلف البصریون والكوفیون في جعلها حرف عطف في اإلیجاب، لم یُ  

في  )لكنـ(ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز العطف بـو (( ما نصه: ٢/٣٩٦ركات األنباري في اإلنصاف:أبو الب
وذهب البصریون إلى أنه ال یجوز العطف بها في اإلیجاب، فإذا جيء بها  ،اإلیجاب، نحو: أتاني زید لكن عمرو

 ،أتاني زید لكن عمرو لم یأت :في اإلیجاب وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها، نحو
  .))وأجمعوا على أنه یجوز العطف بها في النفي ،وما أشبه ذلك

، وهي تجمع بین المعطوف والمعطوف علیه في حكم واحد، وهو االشتراك )وحتى ،وثُمَّ  ،والفاء ،الواو() وهي: ٣(
، وكذلك الفاء وثُمَّ وحتى یجب بهنَّ مثل هذا المعنى، ٌد وعمرٌو، فالقیام قـد وجب لهمافي الفعل كقولك: قام زی
د الشیئین أو األشیاء، =: شرح ـــن جهة أنها ألحـــي العدة مــف ، متواخیة)أو وأم وٕاّما(والثالثة التي تلیها هي 

 .٥/٥المفصل:
 .+...+ لیس في (ب، ج) )٤(
فرق بین مطلق الماء والماء المطلق بما حاصله أن ال((: ١/٣٤٠) قال السبكي في اإلبهاج في شرح المنهاج:٥(

والمرتب على الماء المطلق مرتب على  ،الحكم المعلق بمطلق الماء یترتب على حصول الحقیقة من غیر قید
 .))وال یلزم من توقف الحكم على مطلق الحقیقة توقفه على الحقیقة المقید بقید اإلطالق ،الحقیقة بقید اإلطالق

والتعبیر بمطلق الجمع مساو للتعبیر بالجمع المطلق من حیث المعنى، (( ٢/١٥٦) قال األزهري في التصریح:٦(
، ))بینهما باإلطالق والتقیید، وقد أطال الناس في االختالف في ذلك حتى أفردوه بالتصنیفوال التفات لمن غایر 

 .٢/١٣٠٥و=: شرح الرضي للكافیة:
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المعاطیف، فیحتمل تقدم المعطوف بها وتأخره  أو المعطوفینبین  ):من غیر ترتیبوقوله: (
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا نحو:  ،مطلق الجمع فتعطف الالحق على السابقل تفسیرٌ ومصاحبته، وهو 

َفَأنَجْیَناُه وتعطف المصاحب نحو:  ،في الوجود والرسالة على نوح رٌ ، فإبراهیم مؤخَّ )١(َوإِْبَراِهیمَ 
 العائدة على نوح، ونوح وأصحاب )الهاء(على  السفینة معطوفٌ  فأصحابُ  ،)٢(َوَأْصَحاَب السَِّفیَنةِ 

َكَذِلَك ُیوِحي ِإَلْیَك َوإَِلى الَِّذیَن ِمن كانوا متصاحبین، وتعطف السابق على الالحق نحو:  السفینة
 :)٤(وفي األلفیة ،)٣(َقْبِلكَ 

 ِفي اْلُحْكِم َأْو ُمَصاِحبًا ُمَواِفَقاً             َفاْعِطْف ِبَواٍو َساِبقًا َأْو َالِحَقًا             
 . )٥(فید الترتیبها تُ واختار غیر واحد أنَّ 

هذا بعد هذا، ثم تارة یكون في  )٦(كونُ  ): الترتیبُ إلخ...للترتیب: قول األزهري: (}والفاء{     
عمرو، وتارة یكون في  مجيء فعمرو، إذا كان مجيء زید قبل نحو: جاء زیدٌ  ،اللفظ والمعنى

بَُّه كقوله تعالى:  ،ر دون المعنىكْ الذِّ  معطوفة على  :فجملة قال ،)٧(إلخ...َفَقالَ َوَناَدى ُنوٌح رَّ
قوله: ، و َربِّ ِإنَّ اُبِني ِمْن َأْهِلينداء نوح هو قوله:  ألنَّ  ؛ركْ نادى، والفاء للترتیب في الذِّ  :جملة

 ،): هو وقوع المعطوف بعد المعطوف علیه بال مهلة، والتعقیب في كل شيء بحسبهوالتعقیب(
لى الفاء أشار في إ الحمل، و  أمدُ  ج والوالدة إالَّ إذا لم یكن بین التزوُّ  له، دَ لِ فوُ  فالنٌ  جتقول: تزوَّ 

 :)٨(األلفیة بقوله
 .............................                  الِ ـــــــِب ِباتِّصَ ـــْرِتیـــاُء ِللتَّ ـــــَواْلفَ          

الترتیب یصدق بالتعقیب وبالمهلة، فلذكره بعد الترتیب  نَّ أل ؛من الترتیب خصُّ أالتعقیب  ثم إنَّ 
 التخصیص.  فائدةُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و: جاء زيد فعمرو، ، قبله أو بعده أو معه، والفاء للرتتيب والتعقيب، حنوحنو: جاء زيٌد وعمرٌ من غري ترتيب، 
 {والفاء}قبله أو بعده أو معه،  حنو: جاء زيٌد وعمرو من غري ترتيب،جاء عقب جميء زيد،  إذا كان عمرو

  جاء عقب جميء زيد،  إذا كان عمرو و: جاء زيد فعمرو،حنللرتتيب والتعقيب، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                     .٢٦، اآلیة:الحدید) سورة ١(
 .١٥، اآلیة:العنكبوت) سورة ٢(
 ٣) سورة الشورى، اآلیة:٣(
 .٣٧) باب عطف النسق:٤(
، وشرح ١/٣٩٦) منهم الفراء، وهشام، وثعلب من الكوفیین، وقطرب من البصریین، =: معاني القرآن للفراء:٥(

 .  ٢/١٥٦، والتصریح:٣٧١، وشرح ابن الناظم:٣٥٠ـــ٣/٣٤٩وشرح التسهیل:، ٥/٧المفصل:
 .) في (ب، ج): <هو> كون٦(
 . ٤٥، اآلیة:هود) سورة ٧(
 .َوثُمَّ ِللتَّْرِتیِب ِباْنِفَصالِ     ، وعجز البیت هو:٣٧) باب عطف النسق:٨(
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 للترتیب والتراخي، هو الذي علیه  مَّ ثُ  ): كونُ للترتیب والتراخي: قول األزهري: (}مَّ وثُ {     
َخَلَقُكم ها بمعنى الواو، كقوله تعالى في الزمر: ومن غیر الغالب كونُ  ،ذلك غالبٌ  الجمهور، لكنَّ 

للتصریح بالواو موضعها في األعراف  ]: و٥٨[ ، )١(ِمْنَها َزْوَجَها مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ 
ض الترتیب رِ واعتُ  ،القصة واحدةو  ،)٢(نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَهاَخَلَقُكم مِّن حیث قال: 

ْرَناُكْم ثُمَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدمَ بنحو قوله تعالى:  السجود  فإنَّ  ،)٣(َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ
رنا خلقكم ولقد قدَّ  ـــ واهللا أعلمـــ التقدیر  عنه: بأنَّ جیب وأُ  ، ق، فلیس هنالك ترتیبٌ لْ على الخَ  سابقٌ 

) أشار مَّ ، وٕالى (ثُ )٤(فالترتیب موجود ،عن تقدیر اهللا رٌ السجود آلدم متأخِّ  في األزل، وال شك أنَّ 
 :)٥(في األلفیة بقوله
 الِ ــــِفصَ ــِبانْ ْرِتیِب ــمَّ ِللتَّ ــَوثُ ........................                                

(أو) الواقعة بعد  خذ منه أنَّ ): أُ إلخ...اإلباحة بعد الطلب وأ ،للتخییر: قول األزهري: (}وأو{    
 (أو) التي للتخییر ال یصحُّ  تكون لإلباحة، والفرق بینهما أنَّ  وتارةً  ،الطلب تارًة تكون للتخییر

 ،)٦(العباد والزهادكالجمع بین معطوفیها  الجمع بین معطوفیها كهند وأختها، والتي لإلباحة یصحُّ 
 ،)٨(للدمامیني والثانیة كما ،األولى (أو) : الشاهد في))٧(َوإِنَّا َأْو ِإیَّاُكمْ  نحو قوله تعالى:وقوله: (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن جميء عمرو بعد جميء زيد ، إذا كاويٌد ُمثَّ عمرٌ رتاخي، حنو: جاء ز بضّم املثلثة، للرتتيب وال {وثُمَّ}
أو ُأخَتها، وجالِس الُعبَّاَد أو الزُّهَّاَد، ولإلهبام أو للتخيري أو اإلباحة بعد الطلب، حنو: تزوَّْج هندًا  {وأو}مبهلة،
 ]،٢٤مُِّبٍني﴾ [سبأ:أَْو ِيف َضَالٍل  َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدىبعد اخلرب، حنو قوله تعاىل: ﴿ الشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦اآلیة: )١(
 .١٨٩اآلیة:) ٢(
 .١١، اآلیة:األعراف) سورة ٣(
ائها إیاه، تمسكًا بقوله تعالى: وأما الترتیب: فخالف قوم في اقتض((: ٣٥مغني اللبیب: في ) قال ابن هشام٤(
   .))﴾َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها﴿
 .الصفحة السابقة في الهامش الثامن من ، وقد مر صدره٣٧) باب عطف النسق:٥(
 .٢/١٧٣، والتصریح:٧٤، ومغني اللبیب:٣/٣٦٤رح التسهیل:) =: ش٦(
ِبْینٍ  َوإِنَّا َأْو ِإیَّاُكمْ ﴿امها: ، واآلیة بتم٢٤) سورة سبأ، اآلیة:٧(  .﴾َلَعَلى ُهَدى أْو ِفْي َضَالٍل مُّ
، سكندریةواللغة واألدب، ولد في اإللشریعة ) هو بدر الدین محمد بن أبي بكر المعروف بالدمامیني، عالم با٨(

، ومعجم ٦/٥٧، واألعالم:١/٦٦ترجمته في: بغیة الوعاة: :ه)، =٨٢٧ومات بالهند سنة (واستوطن القاهرة، 
، حیث علَّق على قول ابن هشام ٢٤٥رأیه في كتابه: شرح الدمامیني على مغني اللبیب:= ، و٩/١١٥المؤلفین:

، الشاهد ﴾َوإِنَّا َأْو ِإیَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل مُِّبینٍ ﴿ام نحو قوله تعالى: وتفید (أو) اإلبه((، ٨٧في المغني:
وال أدري ِلَم لْم یكن الشاهد في (أو) الثانیة، والمعنى: وٕاّن أحد الفریقین منا ومنكم ((: الدمامیني ، فقال))في األولى

 .))ضالل مبینلثابت له أحد األمرین: كونه على هدى، أو كونه في 
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بهم األمر على المخاطب، كان عالمًا بالحكم، وأراد أن یُ  إنْ  مالمتكلِّ  أنَّ  :والفرق بین اإلبهام والشك
والكفار على الباطل،  ،ه على الحقیعلم أنَّ  )( فإن النبي ـــ )١(كما في هذه اآلیة لإلبهام ـــفهي 

فهي  ،ًا في الحكملإلسالم، وٕان كان المتكلم شاكّ هم فَ لیتألَّ  ؛بهم األمر علیهمولكنه أراد أن یُ 
هم شّكوا في مدة بقائهم في ألنَّ  ؛)٣(َلِبْثَنا َیْومًا َأْو َبْعَض َیْومٍ  كقول أهل الكهف: ،)٢(للشك

َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَالَث ِمَئٍة ِسِنیَن یوم أو بعضه؟ وقد قال تعالى:  )٤([(هي)] هل ،الكهف
 )٧(وتكون لإلضراب ،أو حرفٌ  أو فعلٌ  نحو: الكلمة اسمٌ  )٦(للتقسیم )أو(وتكون  ،)٥(ِتْسعاً َواْزَداُدوا 

األلفیة  أي: بل یزیدون، وٕالى (أو) أشار في ،)٨(َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدونَ  نحو:
 :)٩(بقوله

 َواْشُكْك َوإِْضَراٌب ِبَها َأْیَضًا ُنِمي             ِم ـــَوَأْبهِ ْم ِبَأْو ـــْح َقسِّ ــــْر َأبِ ـــــَخیِّ            
): أم العاطفة قسمان: متصلة ومنقطعة، إلخ...لطلب التعیین: قول األزهري: (م}وأ{    

 فیطلب بها، وبهمزة االستفهام ما یطلب بأي  ،هي الواقعة بعد همزة االستفهام )١٠(:فالمتصلة
بتعیین  جاب إالَّ بین مفردین كمثال األزهري، وال تُ  هذه إالَّ  )أم(وال تقع  ،وهو التعیین ،االستفهامیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعندك زيٌد أم عمرٌو، إذا كنت عاملاً  لطلب التعيني، حنو:{وأم}  ]،١٩[الكهف: بـَْعَض يـَْوٍم﴾لَِبثْـَنا يـَْومًا َأْو وحنو: ﴿

   املخاطب ولكنك ال تعرف عينه، وطلبَت منه تعيينه، بأن أحدمها عند 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، المارة من سورة سبأ٢٤) أي: اآلیة:١(
، ٢/٤٥٧والمساعد:، ٢/١٠٠٩والمسالك توضیح المقاصدو  ،١٣٢٦ــــ٢/١٣٢٥الكافیة:الرضي على شرح =: ) ٢(

 .٢/١٧٣، والتصریح:٢/٤٢٣وشرح األشموني على األلفیة:
 .١٩) سورة الكهف، اآلیة:٣(
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٤(
 .٢٥، اآلیة:الكهف) سورة ٥(
، ٢/٨٠٢ي:، وشرح شذور الذهب للجوجر ٢/٤٧٥، والمساعد:٤/٥٤٧) =: شرح الكافیة الشافیة:٦(

 .٢/١٧٣:یحوالتصر 
افقهم لإلضراب بمعنى بل، وو  (أو) ) مجيء (أو) لإلضراب فیه خالف، حاصله: أن الكوفیین یجیزون أن تأتي٧(

بعد النهي أو النفي، وأنكر المبرد مجيء (بل) لإلضراب  أن تكون (أو) لإلضراب إالَّ ابن مالك، ومنع البصریون 
، ٢/٤٩٨نصاف:، واإل٣/٣٠٤، والمقتضب:٢/٣٩٣فراء:، ومعاني القرآن لل٣/١٨٨=: الكتاب: ،أصالً 

 .٣/١٠٦، وشرح األشموني:٢/٤٥٧والمساعد:
 .١٤٧، اآلیة:الصافات ) سورة٨(
 .٣٨) باب عطف النسق:٩(
وشرح قطر  ،٢/١٠٠٣وتوضیح المقاصد:، ٢/٧٦٥، والصفوة الصفیة:٣٠٥) =: أسرار العربیة:١٠(

 .٣/١٤٦، وحاشیة الصبان:٢/٢٧٢وشرح األشموني: ،٣/٢٢٩، وشرح ابن عقیل:٣٠٦الندى:
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ه ال فائدة ، ألنَّ )٢(ال"ـ: "بنعم أو ــ: جاب بمثًال، وال تُ  )١("عمرو وزید أ"ن تقول: أحد المجهولین بأ
الكالم معها خبر،  ألنَّ  ؛الواقعة بعد همزة التسویة وال یستحق ما بعدها جواباً  وأ، بهما جوابها في 

   ،)٣(َعَلْیِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهمْ  َوَسَواءٌ  كقوله تعالى: ،بین جملتین فعلیتین هوالكثیر وقوع هذ
فأنذرتهم في تأویل مصدر، وهو إنذار مبتدأ، وأم عاطفة، ولم تنذرهم معطوف على المبتدأ، 

 ، ه سواءٌ وعدمُ  كوغیره، والتقدیر: إنذارُ المفرد خبر مقدم، ویستوي في اإلخبار بسواء  وسواءٌ 
وٕالى قسمي  ،ستغنى بما قبلها عما بعدها وال العكسها ال یُ ألنَّ  ؛ت (أم) في القسمین متصلةیمِّ وسُ 

 :)٤(المتصلة أشار في األلفیة بقوله
  َأيٍّ ُمْغنَیه ظِ فْ لَ  نْ عَ  ةٍ زَ مْ هَ  أوْ                ه التَّْسِویَ  َهْمزِ  رَ إثْ  ِطفْ ا اعْ هَ وَأْم بِ          
، وعالمتها أن ال تتقدم )٦("ةمستقل"كل منهما  ]: ظ٥٨[ هي الواقعة بین جملتین :)٥(والمنقطعة

َال َرْیَب ِفیِه ِمن رَّبِّ مثالها قوله تعالى:  ،علیها الهمزتان ومعناها معنى (بل) وهو اإلضراب
 یت منقطعة لعدم توقف ما قبلهامِّ أي: بل یقولون افتراه، وسُ  ،)٧(َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراهُ  *اْلَعاَلِمینَ 

 :)٨(لى المنقطعة أشار في األلفیة بقولهإ على ما بعدها وال العكس، و 
 تْ ــِه َخلَ ـُك ِممَّا ُقیَِّدْت بِ ــــِإْن تَ                 ْت ــــْل َوفَ ــى بَ ـــاٍع َوِبَمْعنَ ـــــَوِباْنِقطَ          

 اً ): احترازًا من المفتوحة فهي حرف شرط دائمالهمزةالمكسورة : قول األزهري: (}امَّ {وإ      
(أو)  نَّ غالب معانیها ال في جمیعها، أل : في) أيمثل أو في معناهاوتفصیل غالبًا، وقوله: (

 تكون ، وتارةً )٩(ال تكون لذلك، وهي في اآلیة للتخییر )امَّ (إلإلضراب، وو تكون بمعنى الواو 
 اوٕامَّ  ا فعلٌ وٕامَّ  ا اسمٌ نحو: الكلمة إمَّ  ،وتكون للتقسیم ،(أو) ما مر فيب ق بینهمافرَّ لإلباحة، ویُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴾َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمّنًا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداء، مثل أو يف معناها، حنو: ﴿مبثلهااملكسورة اهلمزة، املسبوقة  {وإمَّا}
     ،  وقس الباقي. ]٤[حممد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي (ب، ج): زید أم عمرو) ف١(
   ).نعم(األلف القائمة؛ ألنها تقابل ، باأللف المقصورة، والصواب ما أثبتناه ب)بلى() في (أ، ب، ج): ٢(
 .١٠، اآلیة:ینسای) سورة ٣(
 .٣٨) باب عطف النسق:٤(
ومغني  ،٣٢٠ـــ٢/٣١٩شرح اللمحة البدریة:، و ٤/٥٤٦، وشرح الكافیة الشافیة:٣٠٥=: أسرار العربیة: )٥(

 .٢/١٧١، والتصریح:٥٦اللبیب:
 (آ) مستقل، والتصویب من (ب، ج). ) في٦(
  .٣٨ــــ٣٧اآلیتان: ) سورة یونس،٧(
 .٣٨) باب عطف النسق:٨(
 .٢٤من سورة محمد، اآلیة: َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداء﴾﴿َفُشدُّوا اْلَوثَاَق ) أي: في قوله تعالى: ٩(
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 ،بینهما ما مر في (أو) ا عمرو، والفرقُ وٕامَّ  ا زیدٌ الشك، ومثالهما: قام إمَّ  ، وتكون لإلبهام أوحرفٌ 
 :)٢(، وهو الذي في األلفیة إذ قال مؤلفها)١(والعاطف الواو ،ها غیر عاطفةومذهب الجمهور أنَّ 

 ..........................               َوِمْثُل َأْو ِفي اْلَقْصِد ِإمَّا الثَّاِنَیهْ         
 ها لیست مثلها في العطف. ؤخذ منه أنَّ في المعنى، فیُ  :المراد بقوله في القصد نَّ أل

تقع  تقع بعد الخبر المثبت أو األمر، وتارةً  بل تارةً  ): اعلم أنَّ لإلضرابقول األزهري: ( }وبل{    
سلب الحكم عن األول  :أي ،وقعت بعد األولین فهي لإلضراب واالنتقال بعد النفي أو النهي، فإنْ 

 قام :، فمثال الخبر)٣(عنه اً تاألول یبقى مسكو  وجعله للثاني على ما قیل، ومذهب المحققین أنَّ 
 لألمر، فالحكم الذي كان لألول وهو القیام في مثالنا، والضربل األزهري و، وقد مثَّ بل عمرٌ  زیدٌ 

 والى وقوع بل بعد الخبر المثبت ،نقل عنه إلى الثاني المعطوف بـ (بل) ،مثال األزهريفي 
 :)٤(أشار في األلفیة بقوله ،واألمر

ِل ـــــا ِللثَّاِن ُحكْ ـــَواْنُقْل ِبهَ              ِفي اْلَخَبِر الُمْثَبِت َواَألْمِر اْلَجِلي              َم اَألوَّ
نحو:  ،في تقریر حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها )لكنـ(ك فهي وٕان وقعت بعد نفي أو نهي

زیدًا بل  عن زید ثابتًا لعمرو، ومثال النهي: ال تضربْ  بل عمرو، فیكون القیام منفیاً  ما قام زیدٌ 
 :)٥(نهاك عن ضربه، وعمرو أمرك بضربه، والى ذلك أشار في األلفیة بقوله عمرًا، فزیدٌ 
 ............................                  صُحوَبْیهامَ  دَ ـــعْ لِكْن بَ ـ: ك لْ ــبَ وَ            
 . هما النفي والنهي )لكن(ومصحوبا 

آخر، وأن ال  یصحبها عاطفٌ ال ن وأ ،هایإفراد معطوف :للعطف بها شروط أربعة :}وال{    
، )٦(صحعلى األ أو نداءٍ  ــــ اتفاقاً  ــــ یجابإأو  سبق بأمرٍ یصدق أحد معطوفیها على اآلخر، وأن تُ 

 ال  یا زیدُ  :ال عمرو، ومثال النداء قام زیدٌ  :اضرب زیدًا ال عمرًا، ومثال االیجاب :األمر فمثالُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   للنفي، حنو: جاء زيٌد ال عمرٌو،  {وال}لإلضراب، حنو: اضرْب زيداً بل عمراً،  {وبل} 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢/١٣٣٠الرضي على الكافیة: شرحو  ،٤/٥٥٠الشافیة:شرح الكافیة =: ) ١(
 مَّا ِذي َوإِمَّا النَّاِئَیهْ ِفي َنْحِو إِ          ، وعجزه:٣٨) باب عطف النسق:٢(
شرح الرضي ، و ٤/٥٥٣شرح الكافیة الشافیة:و ، ٣٦٩ـــ٣/٣٦٨وشرح التسهیل:، ٢٧ــــ٥/٢٦:شرح المفصل) =: ٣(

 .٢/١٣٥٢على الكافیة:
 .٣٨النسق:) باب عطف ٤(
 َتْیها بلْ  َكَلْم أكْن في َمْربعٍ ، وعجز البیت هو:        ٣٨) باب عطف النسق:٥(
ألنهما قد اشتركا  لیس إالَّ  ،ووعمرٌ  وتقول یا زیدُ ((: ٢/١٨٦) وهو مذهب سیبویه ـــ رحمه اهللا ـــ قال في الكتاب:٦(

 .))وعبد اهللا ویا زید ال عمروٌ  وكذلك یا زیدُ  )یا( :في النداء في قوله
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أشار في  العطف بال وٕالى، )١(الشروط كلها متوفرة في هذه األمثلة عاطفة، ألنَّ  )الــ(عمرو، ف
 :)٢(بقوله األلفیة

 ِنَداًء اْو َأْمَرًا َأِو اْثَباَتًا َتالَ                     َوَال ........................        
خوات أها من نَّ أ رَّ م فقد ،المشددة ): احترازًا من لكنَّ بسكون النوناألزهري: (: قول }ولكنْ {    

حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، وشروط العطف بها  تقریرُ  :العاطفة ومعنى لكنِ ، )نَّ (إ
 فمثال النفي: ما قام زیدٌ  ،أو نهي، وأن ال تقترن بالواو ،ثالثة: إفراد معطوفیها، وأن تسبق بنفي

 أشار في والى العطف بلكنْ  ]: و٥٩[ زیدًا لكن عمرًا، ومثال النهي: ال تضربْ  لكن عمرو،
 :)٣(األلفیة بقوله
 ......                  ........................ْو َنْهَیاً أَنْفَیًا  ِكنْ لَوَأْوِل            

ویعطف بحتى بشروط ثالثة: أن یكون  ،صحّ فال تفید الترتیب على األ ،كالواوهي : }وحتى{    
نحو: أعجبتني  ،ها، أو مثل بعضهحتى وجهُ  نحو: أعجبتني الجاریةُ  ،ما بعدها بعضًا مما قبلها

الشرط الثاني أن یكون المعطوف و ها، فالكالم لیس بعضًا، وٕانما هو كالبعض، حتى كالمُ  الجاریةُ 
حتى  الناُس  هُ غلبَ نحو: أو عدمه  ،نبیاءُ حتى األ نحو: مات الناُس  ،ا في الشرفإمَّ  ،بها غایةً 

یؤخذ من الشرط و حتى أنا،  قام الناُس  :قال، فال یُ اً الثالث: أن یكون المعطوف بها ظاهر و  ،النساءُ 
لى حتى أشار في إ ، و )٤(ال یكون إال مفردًا فال حاجة لعّده شرطًا رابعاً  األول كون المعطوف بها

 :)٥(األلفیة بقوله
 الَ ـــــــَة الَِّذي تَ ــــوُن ِإالَّ َغایَ ـــَیكُ                َبْعَضًا ِبَحتَّى اْعِطْف َعَلى ُكلٍّ َوَال           

، وبعض العطف بها قلیلٌ  دها المصنف بذلك إشارة إلى أنَّ : قیَّ }في بعض المواضع{     
العطف  المواضع أیضًا، لكنَّ ما ُیعطف بها في بعض إنّ  ن، وٕان كا)ال ولكنْ ـ(المتقدمة ك الحروف

 وهنالك احتمال آخر ال نلتفت ،بحتى )في بعض المواضع(بها كثیر، فهذا وجه تخصیص قوله: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكون {وحتى في بعض المواضع}  بسكون النون، لالستدراك، حنو: ال تضرْب زيدًا لكن عمراً، {ولكن}
     عاطفًة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشرح شذور  ،٢٦٩ومغني اللبیب:، ٢/١٠١٩قاصد والمسالك:، وتوضیح الم٤/١٩٩٦) =: ارتشاف الضَرب:١(

 .٢/٣٨٨وشرح األشموني: ،٢/٨١١الذهب للجوجري:
 .َوالَ  َنْفَیًا اْو َنْهَیاً  ِكنْ لَوَأْوِل         :بتمامه الشطر األول، و ٣٨) باب عطف النسق:٢(
 . ن.) الباب نفسه، ص٣(
، ٢/١١٥٣الرضي على الكافیة:، وشرح ٤/٥٥٤، وشرح الكافیة الشافیة:١/٢٥٧:ديإلیضاح الَعض) =: ا٤(

 .٢/٢٣٧والمطالع السعیدة:
 .٣٨) باب عطف النسق:٥(
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لتدریج انقضاء المعطوف علیه شیئًا ا إلخ):...ومعناها التدریج والغایةقول األزهري: ( ،)١(إلیه
): معنى تكون ابتدائیةوقوله: ( ،)٢(السابقةلغایة والمسافة بالمعطوف كاألمثلة اأن یبلغ  فشیئًا إلى

 عراب، وٕان كانت الجملة الواقعة بعدها ال ارتباط لها بما قبلها في اإل نَّ إ ،)٣(/ابتداء/حرف  كونها
ها تدخل على المبتدأ والخبر فقط، بل من جهة المعنى، ولیس المراد بكونها ابتدائیة أنَّ  بها مرتبطة

 :)٤(هوأصلُ  بیتٍ  وهو بعُض  )،أشكلُ  دجلةَ  ماءُ  حتى(: كما تدخل علیها في مثل
 لُ أشكَ  ةَ لَ جْ دِ  اءُ ى مَ تَّ حَ  لةَ جْ دِ بِ           ها    ءَ امَ دِ  جُّ مُ ى تَ تلَ القَ  تِ الَ ا زَ مَ فَ             

  ــــ بالنصبـــ  :هاءَ دماو مضارع مّج،  :اسمها، وتمجُّ  :، والقتلىناقص ماضٍ  : فعلنافیة، وزالَ  :فما
ممنوع  إلیهمضاف  :مبتدأ، ودجلةَ  :حرف ابتداء، وماءُ  :ىاسم نهر ببغداد، وحتَّ  :ودجلةَ مفعوله، 

مرة من كثرة بحُ  مخلوطٌ  أبیٌض  :خبر ماء، ومعنى أشكلُ  :من الصرف للعلمیة والتأنیث، وأشكلُ 
 وتدخل على المضارع ،)٦(َحتَّى َعَفواْ كقوله تعالى:  ،، وتدخل أیضًا على الماضي)٥(الدماء

 .)٩(في قراءة نافع )٨([(بالرفع)] ،)٧(الرَُّسولُ  َحتَّى َیُقولَ كقوله تعالى: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حنو: بعض املواضع تكون ابتدائية، األنبياُء، ويفومعناها التدريج والغاية، حنو: مات الناُس حىت 
 حّىت ماُء دجلَة أشكلُ                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وحتى في بعض المواضع)، یعني أّن العطف بحتى قلیل، ((: ٩٠شرح متن اآلجرومیة: في قال المكودي )١(
تعلیق الدرة الشنوانیة في =: و ،))نحو: قام الناُس حتى زیٌد، واألكثر فیها أن تكون حرف جر، أو حرف ابتداء

 .٧٧، وحاشیة أبي النجا:٨٤على اآلجرومیة:ح الكفراوي شر و /و، ١٠٥شرح اآلجرومیة: اللوحة:
أّن  جوحتى للغایة والتدریج، ومعنى الغایة: آخر الشيء، ومعنى التدری(( ٣٠٣:القطرفي شرح  ) قال ابن هشام٢(

 .٥٤٥، و=: الجنى الداني:))إلى أن یبلغ إلى الغایة، وهو االسم المعطوف ما قبلها ینقضي شیئًا فشیئاً 
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٣(
، وروایة البیت في ٣٦٧) البیت من الطویل، وهو لجریر من قصیدة یهجو بها األخطل، والبیت في دیوانه:٤(

 لُ أشكَ  ةَ لَ جْ دِ  اءُ ى مَ تَّ حَ  لةَ جْ دِ بِ           ها    ؤ امَ دِ  ورُ مُ ى تَ تلَ القَ  ِت الَ ا زَ مَ الدیوان هي:    و 
 .٦/٦٨٦، والمحكم والمحیط األعظم:٥/١٧٣٦) =: الصحاح:٥(
رة على جملة فعلیة مصدَّ  وحتى في هذا الموضع حرف جٍر أیضًا؛ ألنها دخلت ،٩٥، اآلیة:األعراف) سورة ٦(

 . ٢/٤٢٧، وهمع الهوامع:٣/١٢٤٩، توضیح المقاصد والمسالك:٥٥٢=: الجنى الداني: ماٍض، بفعلٍ 
 .                                  ٢١٤، اآلیة:البقرة) سورة ٧(
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٨(
اشتهر ، لمشهورینأحد القراء السبعة ا) هو أبو عبد الرحمن، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم القارئ، كان ٩(

=   ،ه)١٦٩المدینة سنة (سبعین سنة، وتوفي بأكثر من اسة القراءة فیها، وأقرأ الناس ئفي المدینة وانتهت إلیه ر 
البن  ـــوغایة النهایة في طبقات القراء ـــ، ٢٢٤حبان:البن  ـــترجمته في: مشاهیر علماء األمصار ـــ

، والحجة في القراءات ١٨١: السبعة في القراءات:توجیه القراءة في =و ،٨/٥، واألعالم:٢/٣٣٠الجزري:
 .١/١٦٥، ومعجم القراءات القرآنیة:٤٤٤:ــ ألبي عمرو الدانيـــ ، والتیسیر في القراءات السبع٩٦السبع:
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 والحقُّ  ،الناصب هو (حتى) للمصنف من أنَّ  : هذا على ما مرَّ )١()إلخ...تكون ناصبةوقوله: (
 فحتىوقوله: ( ــــكما مرَّ ـــ  )إلى أو إّال أو كي( :بمعنى )حتى(بعدها، و ةٌ مضمر  )أنْ ( الناصب أنَّ 

 :): بمعنىفحتى حرف جروقوله: ( ،كذلك :والخبر محذوف تقدیره ،ها مبتدأسُ أور  ):ءابتدا حرف
غالبًا وٕاال فمعاني  :) أيمع اختالف معانیهاوقوله: ( ،)٢(فیكون الرأس مأكوالً  ،والغایة داخلة ،إلى

  .ــــكما مرــــ حدان غالبًا متَّ  )اأو وٕامَّ (
  للتأنیث  ساكنةٌ  فع به ما یتوهم من أن التاء في عطفتَ ر ): أنتَ : قول األزهري: (}عطفتَ  فإنْ {    

العامل في  والمشهور أنَّ  ،)٣(قول ]: ظ٥٩[ ضي أنها هي العاملة وهوتعلى األحرف، فیق عائدةٌ 
 وقوله: ،): نحو: أكرمني وٕایاهوالمضمر على المضمروقوله: ( ،العامل في المتبوعالتابع هو 

 ،شرط منصوبًا فیعطف علیه الظاهر من غیر یكون الضمیرُ  ): تارةً والظاهر على المضمر(
اْسُكْن َأنَت  :نحو ،یتك وزیدًا، وتارًة یكون مرفوعًا فال بد من الفصل بالضمیر المنفصلأنحو: ر 

    وفصل بالضمیر المنفصل  ،المستتر فزوجك معطوف على الضمیر المتصل ،)٤(اْلَجنَّةَ َوَزْوُجَك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

] فتحّصل أنَّ حلىت ثالثة أوجه ٥:ِر) [القدرويف بعض املواضع تكون جارًّة، حنو قوله تعاىل: (َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفجْ 
 أكلتُ  ا تعاقبت هذه األوجه على شيٍء واحٍد يف بعض املواضع حبسب اإلرادة، كما إذا قلَت:خمتلفة، ورمبَّ 

السمكة حىت رأسها، فإن رفعت الرأس فحىتَّ حرف ابتداء، وإْن نصبتها فحىت حرف عطف، وإن جررهتا فحىت 
أنَت  {فإْن عطفَت}ه، حرف جّر، وهذه احلروف العشرة مع اختالف معانيها تشرك ما بعدها ملا قبلها يف إعراب

 {أو على مخفوٍض خفضَت}املعطوف {أو على منصوٍب نصبت} املعطوف {بها على مرفوع رفعت} 
{جاء زيٌد يف عطف االسم على االسم يف الرفع:  {تقول}املعطوف  {أو على مجزوم جزمت}املعطوف 

، وتقول يف عطف الفعل على }{مررُت بزيٍد وعمروٍ يف اخلفض  {رأيُت زيدًا وعمرًا و}يف النصب  وعمرٌو و}
الفعل يف الرفع: يقوم ويقعد زيٌد، ويف النصب: لن يقوَم ويقعَد زيٌد، ويف اجلزم: مل يقْم ويقعْد زيٌد، وقس سائر 
حروف العطف على هذا، وُفهم من إطالقه أنَّه جيوز عطف الظاهر على الظاهر، واملضمر على املضمر، 

      رة على النكرة، واملعرفة على املعرفة، واملعرفة على النكرة، وعكسه، والنك والظاهر على املضمر، وعكسه،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قول المحشي: (قوله: تكون ناصبة...الخ) كذا باألصل، وهو (() في نسخة بوالق (آ) تعلیق للناشر نّصه: ١(
 .))حتى تكون ناصبة، فالمناسب حذفه سبق قلم؛ إذ لیس في كالم األزهري هنا أنَّ 

 ،َهاَرأسَ  النصب َحتَّى أكلتُ  ،َهاَوَحتَّى َرأسِ  ،َهاَوَحتَّى َرأسُ  ،َهاأكلت السََّمَكة َحتَّى َرأسَ  :ُلَغاتَحتَّى ِفیِه َثَالث (( )٢(
ْفع َحتَّى َبِقي َرأسُ  َها على َوإِن ِشْئت قلت َرأسُ  ،َهاوأكلت السََّمَكة َمَع َرأسِ  ،َهاِإَلى َرأسِ  والخفض َحتَّى وصلتُ ، َهاَوالرَّ

 .٥٤٤، والجنى الداني:١/٢٢٨، واللمحة في شرح الملحة:٢٠٥ـــــ٢٠٤:للخلیل الجمل في النحو ،))اِالْبِتَداء
عطفت ماض مسند  كَ ؛ دفعًا لتوهم أنّ إنما قال: أنتَ ((/ظ، ٩٧الدرة الشنوانیة، اللوحة:تعلیق  في ) قال الشنواني٣(

  . ))إلى ضمیر األحرف
 .٣٥سورة البقرة، اآلیة: )٤(
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فإن قلت: العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف  ،)١(هذه اآلیةعلى ما هو الحق في 
 جیبَ : أُ قلتُ  ،الظاهریرفع فعل األمر االسم  فعل األمر وهو: اسكن، فیلزم أنْ  هو علیه، والعامل

نحو قوله تعالى:  ،فاصل كان أيّ  ،أو بفاصل ،ه یغتفر في التابع ما ال یغتفر في المتبوععنه بأنَّ 
 َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلحَ َجنَّاُت)وقد یأتي  ،)٣()صل (هااالفو على الواو  ةً معطوف :فمن ،)٢

 :)٤(وٕالى ما ذكر أشار في األلفیة بقوله ،دون فصل العطفُ 
ِمْیِر الُمْنَفِصلْ              ْل ــــــٍع ُمتَّصِ ـــــى َضِمیِر َرفْ ـــَوإِْن َعلَ           َعَطْفَت َفاْفِصْل ِبالضَّ
 ُه اْعَتِقدْ ــِم َفاِشیًا َوَضْعفَ ـــي النَّظْ ــفِ               ِرْد ـــــٍل یَ ـــَال َفصْ ـــا َوبِ ـــٍل مَ ــَأْو َفاصِ         

 ،)٥(دٍ بك وبزی من إعادة الخافض نحو: مررتُ  یكون العطف على الضمیر المجرور، فال بدَّ  تارةً و 
ي َتَساءُلوَن ِبِه َواتَُّقوْا الّلَه الَّذِ كما في قراءة حمزة:  ،من دون إعادة الخافض وقد ورد العطفُ 

، )٧(واحدٍ  غیرُ ، وبهذه القراءة مّثل )به(عطفًا على الهاء في  )األرحام( بجرِّ  ،)٦(َواَألْرَحامَ 
، والواو حرف اً مستأنف األرحامِ و ، فیكون )به(حمزة یقف على الهاء في  الروایة أنَّ  بأنَّ  واستشكلت

 :)٨(وفي األلفیة )،به(لو كان ال یقف على هاء  به، فال شاهد فیها إالَّ  مٌ قسَ مُ  واألرحامِ  قسم،
 الَ ـــٍض َالِزَمًا َقْد ُجعِ ــِمیِر َخفْ ـــضَ                 َوَعْوُد َخاِفٍض َلَدى َعْطٍف َعَلى         
ِحیِح ُمْثَبَتا                 ْد َأَتى ــِعْنِدْي َالِزَمًا ِإْذ قَ َوَلْیَس           ِفْي النَّْظِم َوالنَّْثِر الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُقم َأْنت  :َتقول ،لم تعطف َعَلْیِه َحتَّى تؤكده ُمتَِّصالً  فان َكاَن اْلُمضمر َمْرُفوعاً ((٩٦) قال ابن جني في اللمع:١(

و=:  ،))﴾اْلجنَّةَ  كَ جُ وْ وزَ  َأْنتَ  نْ كُ اسْ ﴿ :َقاَل اهللا ُسْبَحاَنهُ  ،لم یحسن ،من غیر توكید ،ُقم َوزیدٌ  :َوَلو قلت ،َوزیدٌ 
 .٢/٤٦٩، والمساعد:٣/٣٩٠أوضح المسالك:

 .٢٣، اآلیة:الرعد) سورة ٢(
 .٣/٢٣٧، وشرح ابن عقیل:٤٥٤، وشرح شذور الذهب البن هشام:٣/١٢٤٤) =: شرح الكافیة الشافیة:٣(
 .٣٨) باب عطف النسق:٤(
، أما الكوفیون فقد أجازوا العطف على االسم أن إعادة الجار الزمة إّال في الضرورة النحویین جمهور) مذهب ٥(

شرح شذور الذهب و  ،٢/٣٧٩واإلنصاف: ،٢/٣٨١=: الكتاب: ،المجرور من دون إعادة حرف الجر
 .٢/١٣٩، وهمع الهوامع:٢/٨١٧للجوجري:

  .١) سورة النساء، اآلیة:٦(
، ٢٢٦=: السبعة: ،نصببال )واألرحامَ (وقرأ الباقون: ، بالخفض )واألرحامِ (: من السبعة هقرأ حمزة وحد) ٧(

من نصب ((: ٣/١٢١الحجة للقراء السبعة: في قال أبو عليو  ،٢/١٠٤، ومعجم القراءات القرآنیة:٩٣والتیسیر:
أن یكون  على موضع الجار والمجرور، واآلخر: أحدهما: أن یكون معطوفاً  األرحام احتمل انتصابه وجهین:

اتقوا حّق األرحام فصلوها وال  :أي ،واتقوا األرحامَ  ،التقدیر: اتقوا اهللا الذي تساءلون بهو على قوله: واتقوا،  معطوفاً 
وهذا ضعیف في القیاس، وقلیل في ، فإّنه عطفه على الضمیر المجرور بالباء ،وأّما من جّر األرحام، تقطعوها

  . ))وما كان كذلك فترك األخذ به أحسن ،الستعمالا
 .٣٨) باب عطف النسق:٨(
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ا محذوف أي: م): مصدران منصوبان على المفعولیة المطلقة وعاملهتطابقًا وتخالفاً وقوله: (
ومن أراد استیفاء أمثلة هذه الصور فعلیه  ،ویطابق ذلك تطابقًا ویخالف تخالفًا، وقیل فیهما تمییز

 .)١(بالشنواني
 واهللا أعلم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تطابقاً وختالفاً.  بعضها على بعض، واملفرد واملثىن واجملموع، واملذكر واملؤنث   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أنه یجوز ((/و: ١٠٧/ظـ ـــــ١٠٦رومیة، اللوحة:اآلج الدرة الشنوانیة في شرحتعلیق  قال الشنواني في) ١(

العطف على الظاهر والضمیر المنفصل والضمیر المتصل المنصوب بال شرط كــ: قام زیٌد وعمرو، وأنا وعمرو 
ِلینَ ﴿اك واألسَد، ونحو: ذاهبان، وٕایّ  نعم ال یجوز عطف الضمیر على الظاهر  ،]٣٨[المرَسالت:  ﴾َجَمْعَناُكْم َواَألوَّ

مررُت بزیٍد وبك، وال یحسن العطف على المرفوع المتصل بارزًا كان أو مستترًا  المجرور إال بإعادة الجار، نحو:
]، أو وجود فاصل، أي فاصل كان، ٥٤:األنبیاء[ ﴾َلَقْد ُكْنُتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ ﴿توكیده بضمیر منفصل، نحو: إال بعد 

(ال) بین العاطف والمعطوف، نحو: ]، أو فصل بــ٢٣[الرعد: ﴾َیْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلحَ ﴿المتبوع والتابع، نحو: بین 
 ﴾اُؤُكمْ َما َلْم َتْعَلُموا َأْنُتْم َوَال آبَ ﴿]، وقد اجتمع الفصالن في نحو: ١٤٨[األنعام: ﴾َأْشَرْكَنا َوال آَباُؤَناَما ﴿

]، ویضعف بدون ذلك كـــ: مررُت برجٍل سواٍء والعدُم، أي: مستٍو هو والعدُم، وهو فاٍش في الشعر ٩١[األنعام:
 كقوله:

 ما لم یكن وأٌب له ِلَیَناَال            اُألَخْیِطُل من َسَفاَهِة َرْأِیِه  َوَرَجا
َقاُلوا ﴿]، ١١:فصلت[ ﴾َفَقاَل َلَها َوِلْألَْرضِ ﴿وال یكثر العطف على الضمیر المخفوض إالَّ بإعادة الخافض، نحو: 

، ولیس بالزم، وفاقًا لیونس واألخفش والكوفیین، بدلیل قراءة ابن عباس ]١٣٣:البقرة[ ﴾َنْعُبُد ِإَلَهَك َوإَِلَه آَباِئكَ 
 .))، وحكایة قطرب: ما فیها غیره وفرِسه]١[النساء: ﴾ِبِه َواْألَْرَحامِ َتَساَءُلوَن ﴿والحسن وغیرهما: 
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 }باب التوكید{
 

فیه ثالث لغات  ): أشار إلى أنَّ لخإ...قرأ بالواویُ قول األزهري ( ،التوابع منهذا هو الثالث       
لیها یثم  ،)١(َتْوِكیِدَهاَبْعَد  ، قال تعالى:وهي لغة القرآن ،دكَّ و من ـــ بالواو  ـــ أفصحها التوكید

بدلت من جنس كانت ساكنة أُ  الهمزة إنْ  ألنَّ  ؛بقلب الهمزة ألفاً  كیداثم الت ،دمن أكَّ  ،التأكید بالهمزة
 ومعنوي، فاللفظي إعادةُ  ،، واصطالحا قسمان: لفظي)٣(التقویة :، والتوكید لغةً )٢(حركة ما قبلها

 :)٤(األسماء كقولك، ویكون في بلفظٍ  األول بلفظه، وال یختصُّ 
 ........................           ..............   أخاكَ  أخاكَ 

 :)٥(نحو الثاني: توكید لألول، ویكون في األفعالفأخاك  
 احبسِ  احبسِ  الالحقونَ  أتاكِ  أتاكِ   .........................                     

 :)٦(ك"كقول"احبس الثاني توكید لألول، ویكون في الحروف  لكفأتاك الثاني توكید لألول، وكذ
 .........................      ......       )٧(ال ال أبوح بحب بثنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بفتح  {تابٌع للمؤكَّد}،مبعىن املؤكِّد، بكسر الكاف،  يد}{التوكيقرأ بالواو وباهلمزة وباأللف، {باب التوكيد} 
كان   إن {نصبه}يف  {و}إن كان مرفوعاً، حنو: جاء زيٌد نفسه، وجاء القوُم كلُّهم،  {في رفعه}الكاف، 

إن كان خمفوضاً، حنو: مررُت بزيٍد   {خفضه}يف  {و}منصوباً، حنو: رأيُت زيدًا نفَسه، ورأيَت القوَم كلَّهم، 
   نفسه، ومررُت بالقوم كلِّهم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩١، اآلیة:النحل) سورة ١(
 .٣/١٣٦، وهمع الهوامع:٢/١٣٢:، والتصریح٢/٧٥٩ي:) =: شرح شذور الذهب للجوجر ٢(
 .٣/١٠، والصحاح:١/٤٤٨:كتاب العین=: ) ٣(
 ) هو بعض بیت من الطویل، وأصله:٤(

 أخاَك أخاَك إنَّ َمن ال أخًا له           كساٍع إلى الهیجا بغیر سالحِ 
، ٤/٧٥وأوضح المسالك: ،٢/٤٨٢: الخصائص:، وهو من شواهد٣٣وهو لمسكین الدارمي في دیوانه:

 .١/٤٦٥لخزانة:وا
 فأیَن إلى أیَن النجاُء ببغلتي             وصدره:  مجهول القائل، ) هذا عجز بیت من الطویل،٥(

، ٢/١٧٢، وأوضح المسالك:٢/٦٣٢، وتوضیح المقاصد والمسالك:٢/٦٤٢شرح الكافیة الشافیة: وهو من شواهد:
 .٢/٣٥٣:األدب خزانةو ، ٣/٩والمقاصد النحویة:

 : كقوله. )) في (ب، ج٦(
 ، والبیت بتمامه:٧٩في دیوانه: بیت من الكامل، وهو لجمیل بثینةبعض ) هذا ٧(

 ال ال أبوُح بحبِّ َبْثنَة إّنها           أخَذْت عليَّ مواثقًا وعهودا
، ٢/٤١١األشموني:شرح ، و ٤/١١٤:، والمقاصد النحویة٣/٣٣٨المسالك:اهد: أوضح وهو من شو 

 .٢/٣٥٣، وخزانة األدب:٢/١٢٥، وهمع الهوامع:٢/١٤٣والتصریح:
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  :)١(، ویكون في الجمل نحوىفال الثانیة توكید لألول
 ........................              ماً ـــــــقائ مْ ــــــــمًا قُ ــــقائ مْ ـــــــــقُ               

 : )٢(أشار في األلفیة بقوله ]و: ٦٠[ اللفظيوٕالى التوكید 
رًا َكَقْوِلَك اْدُرِجي اْدُرِجي                َوَما ِمَن التَّوِكیِد َلْفِظيٌّ َیِجي            ُمَكرَّ
 :لیق ،في األسماء وال یكون إالَّ ، )٣(رالظاه غیراحتمال إرادة  قصد به رفعُ تابع یُ  :والمعنوي

لم یحتج في  ا كان محصورًا بالعدِّ ولمَّ  ـــ كما ستعرفه ـــ مطلقاً  :خصوص المعارف منها، وقیل
  .)٤(حده""األلفیة إلى 

 ): هي معارف باإلضافة إلى الضمیر الخ...ألفاظ التوكید ألنَّ : قول األزهــري: (}تعریفه{و     
 )٦(، وهذا مذهب سیبویه)٥(وما بعده عَ مَ والعین وكل، أو المقدر كما في أجْ الملفوظ به في النفس 

، نحو: أسامة ،تعریفها كتعریف علم الجنس :، وقیل)٧("اإلضافةب فتعرَّ "ع وما بعده مَ أجْ  من أنَّ 
 ،)٨(فال حاجــة لتقدیر الضمیر ،فهي معرفــة بالعلمیـة ،على معنى اإلحاطـة علم كًال منهما ألنَّ 

ر همؤقتة كش ،د مطلقاً ؤكَّ تُ النكرة ال  ): مذهب البصریین أنَّ الخ...كما علیه البصریونوقولــه: (
أفاد  إنْ  ، وقال ابن مالك:)٩(مطلقاً  دُ النكرة تؤكَّ  نَّ إقال الكوفیون: و  ،أو غیر مؤقتة كوقت وحین

 إالَّ  هشهرًا كلَّ  )(اهللا  رسولُ  ما صامَ (توكید النكرة جاز كما في قول عائشة رضي اهللا عنها: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والثاين  تقدَّم من األمثلة ـــ فإنَّ زيدًا والقوم معرفتان، األوَّل بالعلمية، إن كان معرفة ـــ كما {تعريفه}يف  {و}
باأللف والالم، ونفسه وكلهم معرَّفتان باإلضافة إىل الضمري، ومل يقل: وتنكريه ــــ كما قاله يف النعت ــــ ألنَّ ألفاظ 

   التوكيد كلها معارف، فال تتبع النكرات ــــ كما عليه البصريون ــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي لم تنسب لقائل، وهو من شواهد:  األبیات أیُت عبدًا نائما، وهو من) هو شطر بیت من الرجز، وعجزه: ر ١(
، ونسب المرأة من ٩/٣١٧:األدب خزانة، و ١/٥٩قه اللغة ـــ البن فارس:، والصاحبي في ف٣/١٠٣الخصائص:

 .         ٣/١٤٥، والهمع:٣/١٨٤العرب في المقاصد النحویة:
 .٣٦:) باب التوكید٢(
 .٢/٢٨٨، وشرح اللمحة البدریة:٣/٢٨٩) =: شرح التسهیل:٣(
 .) في (ب، ج): تعریفه٤(
 .) أي: أكتع وأبصع٥(
 .٣/٢٠٣) =: الكتاب:٦(
 .ة> اإلضافةنیَّ : تعرف <بِ (ب، ج) ) في٧(
، ٢/٢٩٣، وشرح اللمحة البدریة:٣/٣٢٨المسالك: ، وأوضح١٢٢:ــــ ألبي حیان األندلسي ) =: النكت الحسان٨(

 ،٢/٣٨٨والمساعد:
 .٣/٣٢٨، والتصریح:٣/٣٢٨ح المسالك:،  وأوض٢/٣٦٩الخالف:) =: االنصاف في مسائل ٩(
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 : )٢(توكید لشهر، وفي األلفیة )هكلَّ ـ(ف ،)١()رمضان

      َوَعْن ُنَحاِة الَبْصَرِة اْلَمْنُع َشِملْ              َوإِْن ُیِفْد َتْوِكیُد َمْنُكوٍر ُقِبْل             
كما ــــ بألفاظ معلومة  ال یختصُّ ف): احترازًا من اللفظي المعنويقول األزهري: ( :}ویكون{      
 ألفاظ التوكید المعنوي على قسمین: منها ما یكون لرفع احتمال المجاز، ومنها ما نَّ إثم  ــــ علمت

 بشرط اتصالهما  ،إلى األول بقوله: وهي النفس والعین رأشا وقد یكون لإلحاطة والشمول،
 في األلفیة )٣("شارأ"وٕالى ذلك  ،في اإلفراد والتذكیر وفروعهما ــــ بالفتحــــ د بضمیر یطابق المؤكَّ 

 : )٤(بقوله
 َداـــَق اْلُمَؤكَّ ـــیٍر َطابَ ـمِ ـَع ضَ ـــــمَ              ِبالنَّْفِس َأْو ِبالَعْیِن اِالْسُم ُأكَِّدا          

ها أو عیُنها، نفسُ  التأنیث: قامت هندٌ  ه أو عیُنه، ومعنفسُ  فتقول في اإلفراد مع التذكیر: قام زیدٌ 
جمع النفس أو العین على ا، ف)٥([(بهما)] د مثنى أو مجموعًا، وأردت تأكیدهماكان المؤكَّ  فإنْ 
هم، وقامت نُ هم أو أعیُ سُ هما، وقام الزیدون أنفُ نُ هما أو أعیُ سُ ل، فتقول: قام الزیدان أو الهندان أنفُ عُ أفْ 

 : )٦(، وٕالى ذلك أشار في األلفیة بقولهنَّ هُ أو أعینُ  نَّ هُ الهندات أنفسُ 
 ْن ُمتَِّبَعاـــدًا َتكُ ـــَما َلْیَس َواحِ                ا ـــٍل ِإْن َتِبعَ ـــعُ ــَواْجَمْعُهَما ِبَأفْ           

بالجمع، ولم یقولوا نفساهما أو عیناهما  )٧("همهم أو أعینُ أنفسُ "قیل في المثنى  : لمَ قلتَ  فإنْ 
 )،هما( :، والثاني)نفسا وعینا(األلف في  :األول ،)٨(: لو قیل ذلك الجتمع ضمیرانبالتثنیة؟ قلتُ 

رید ا إذا أُ احترازًا ممَّ  ؛ر األزهري النفس والعین بالذات، وفسَّ )٩(وكل منهما للمثنى وذلك ثقیل
زیدًا  نحو: أصبتُ  ،الجارحةُ  العینِ برید ا إذا أُ ه، وممَّ دمَ  :أي ،هنفسَ  زیداً  تُ نحو: أَرقْ  ،مُ بالنفس الدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلك األلفاظ  {و}عند العرب ال يعدل عنها إىل غريها،  {بألفاظ معلومة} أي: التوكيد املعنوي، {ويكون}

 املعربِّ هبا عن الذات جمازًا من باب التعبري  {والعين}ــــ بسكون الفاء ــــ أي: الذات،  {النفس}املعلومة هي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١١٧٧شافیة:، وشرح الكافیة ال٤/١٥٤) =: الجمع بین الصحیحین:١(
 .٣٦) باب التوكید:٢(
 .) في (ب، ج) اإلشارة٣(
 .٣٦) باب التوكید:٤(
 .[(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)) ٥(
 .٣٦) باب التوكید:٦(
 في (ب، ج): أنفسهما أو أعینهما. )٧(
في كلمة قوله الجتمع ضمیران...الخ، صوابه الجتمع عالمتا تثنیة (((آ) تعلیق للناشر نّصه:  ) في نسخة٨(

 .))واحدة األول...الخ
 .٥/١٣٣، والتصریح:٢/٣٨٥، والمساعد:٣/٣٢٨) =: أوضح المسالك:٩(
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لرفع وقوله: ( ،)١(ل بعض من كلدب ،كونان حینئٍذ للتوكید، بل هما بدالن مما قبلهماته، فال عینَ 
الحتمال أن  ؛فعتا المجاز من أصله فال یر أي لرفع قوة المجاز وثبوت قوة الحقیقة، وأمَّ  ):المجاز

ه توكید فیكون حینئٍذ نفسُ  ،هنفسُ  زیدٍ  یكون الكالم على حذف مضاف، واألصل مثًال: جاء كتابُ 
 مقامه،  قیم المضاف إلیه الذي هو زیدٌ ذف المضاف الذي هو كتاب، وأُ حُ  ]: ظ٦٠[ الكتاب، ثم

یرتفع المجاز  :كید، وقیلو التج لزیادة یلو ارتفع المجاز من أصله ما احت ه زیادة التوكید وٕاالَّ دُ ویؤیِّ 
وهو ما یكون لإلحاطة والشمول بقوله:  :، وأشار إلى الثاني)٢(وهو ظاهر األزهري ،من أصله

 ؛والمعنى یؤكد بهما ،): عطف تفسیر على اإلحاطةوالشمولقول األزهري: ( :}وكل وأجمع{
شار في األلفیة أ ،للشمول )كل(، وٕالى كون )٣(لثبوت العموم ونفي احتمال الخصوص بالبعض

 :)٤(بقوله
 .............................                وِل َوِكالَ ــْر ِفي الشُّمُ ـــال� اْذكُ ــَوكُ           
 ها من بعضانفصال األجزاء بعض بأن یصحَّ  ا حقیقةً إمَّ  ،إال ذو أجزاء )كل وأجمعـ(وال یؤكد ب

كمًا نحو: ا حُ مَّ إ افتراقها، و  یصحُّ  عن أشخاص مجموعةٍ  القوم عبارةٌ  كمثال األزهري بالقوم، فإنَّ 
باعتبار نصفه وثلثه  ،ذو أجزاء حكماً  هو بل ،لیس ذا أجزاء حقیقة ه، فالعبدُ العبد كلَّ  اشتریتُ 

ما یختلف وٕانَّ الجمع، باعتبار اإلفراد و  لفظه ال یختلف )كل( نَّ إثم  ،هكلُّ  وربعه، فال یقال: جاء زیدٌ 
المثنى استغناء  بـ(كل) وال یؤكد )٥(ــــ بالفتح ــــ العائد على المؤكد )كل(لذلك الضمیر المضاف إلى 

نحو: جاء الجیش  ،جزاء بأجمعاأل ذو فیؤكد المفرد المذكر ،فیختلف )عأجمَ (ا لفظ بكال وكلتا، وأمَّ 
، ویؤكد جمع المذكر بأجمعون جمعاءُ  نحو: جاءت القبیلةُ  ،، ویؤكد المفرد المؤنث بجمعاءعُ أجمَ 

ویستغنى  ،عُ مَ ع فیقال: جاءت الهندات جُ مَ فیقال: جاء الزیدون أجمعون، ویؤكد جمع المؤنث بجُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالبعض عن الكل، ويؤكد هبما لرفع اجملاز عن الذات، فإن قلَت: جاء زيٌد، احتمل أن تكون أردَت كتابَه أو 
يؤكد هبما  ع}{وكل وأجم رسوَله أو ثقَله، فإذا قلت: جاء زيٌد نفسه أو عينه ارتفع اجملاز وثبتت احلقيقة،

لإلحاطة والشمول، فإذا قلت: جاء القوم، احتمل أن اجلائي بعضهم وأنك عّربت بالكل عن البعض، فإذا 
أردت التنصيص على جميء اجلميع، قلت: جاء القوم كلهم أمجعون، وقد حيتاج املقام إىل زيادة التوكيد فيؤتى 

 بألفاظ أخر معلومة،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٨٨، وشرح اللمحة البدریة:١/٥٥٥:وعدة الالفظ ـــــ البن مالك ) =: شرح عمدة الحافظ١(
 .٣/١٣٦، وهمع الهوامع:٢/٧٦٠، وشرح شذور الذهب للجوجري:٢/٢٨٨) =: شرح اللمحة البدریة:٢(
 .٣/١٣٧، وهمع الهوامع:٢/٧٦١) =: شرح شذور الذهب:٣(
ِمیِر ُموَصالَ         ، وهو صدر بیت، وعجزه:٣٦باب التوكید:  )٤(  ِكْلَتا َجِمیَعًا ِبالضَّ
 .٣/١٠٩، وحاشیة الصبان:٢/٣٣٦شرح األشموني:، و ٢٠٨ـــ٣/٢٠٧=: شرح ابن عقیل: )٥(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲۲٥ 

 :)٢(ةوفي األلفی ،)١(ن بكال وكلتااأیضًا في توكید التثنیة عن أجمعان وجمعاو 
 َعْن َوْزِن َفْعَالَء َوَوْزِن َأْفَعالَ                 َواْغَن ِبِكْلَتا ِفي ُمثَن�ى َوِكَال             

 ما تركها وٕانَّ  ــــكما مرــــ جرومیة على األلفیة توابع أجمع من زیادة اآل رُ كْ ذِ  :}وتوابع أجمع{     
): هذا مأخوذ من تسمیتها توابع م علیهال تتقدَّ قول األزهري: ( ،التوكید بها قلیل ألنَّ  ،في األلفیة

وقوله:  ،)٣(شذوذاً  بعد أجمع وال یؤكد بها استقالًال إالَّ  ؤكد بها إالَّ ه ال یُ ؤخذ منه أنَّ أجمع، كما یُ 
مصدر تكتع، وفیه إشارة إلى أن المؤكَّد ــــ بالفتح ــــ  من أي ،)٤(+الجلد إذا اجتمع+) من تكتع(

 فإنْ  ،)٧(وهو طول العنق ــــ )٦(اءتبسكون الــــ ): عمن البتْ وقوله: ( ،)٥(رقتاجتمعت أجزاؤه ولم تف
ولها من ا حقها جمعت منُ ة إذا طال عُ : الدابَّ معنى االجتماع في هذا اللفظ؟ قلتُ : ما قلتَ 

النفس  ): وجه ذلك أنَّ الخ...م النفسبشرط تقدّ وقوله: ( ،فیه المرعى، فهذا معنى االجتماع
 على المجاز،  طلق على الذات مجازًا، والحقیقة مقدمةٌ ما تُ إنَّ  والعینُ  ،للذات حقیقة موضوعةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 {أكتع}أي: توابع أمجع  {وهي}وتوابع أمجع ال تتقدم عليه   {توابع أجمع}،تسمى تلك األلفاظ  {و} 

ـــ بالصاد املهملة ـــ  {وأبصع}مأخوذ من البتع، وهو طول العنق،  {وأبتع}مأخوذ من تكتع اجللد إذا اجتمع 
مأخوذ من البصع، وهو العرق اجملتمع، واألصل إفراد النفس عن العني، وكل عن أمجع، وأمجع عن توابعه، 

{رأيت القوم  يف إفراد كل عن أمجع يف النصب  {قام زيٌد نفسه و} إفراد النفس عن العني يف الرفع يف {تقول}
وتقول يف اجتماع النفس والعني: جاء  {مررت بالقوم أجمعين}يف إفراد أمجع عن توابعه يف اخلفض  كلهم و}

ه: مررت بالقوم ــــع وتوابعــــــــي اجتماع أمجــــوم كلهم أمجعني، وفــــزيد نفسه عينه، ويف اجتماع كل وأمجع: رأيت الق
 رط تقدم النفس على العني، وكل على أمجع، وأمجع على توابعه.  ــــأمجعني أكتعني أبتعني أبصعني، لكن بش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن مالكــ، أما اب٢/٩٧٧ي توضیح المقاصد والمسالك:ــــف ن هشامـــلیه غیر واحد، منهم ابإ وهـــذا ما ذهب) ١(

از الكوفیون وبعض أصحابنا تثنیة أجمع ــوأج((: ٣/٢٩٣التسهیل:رح ــــش يــــف قالر حیث ــــه رأي آخــفكان ل
 .))وجمعاء

 .٣٦) باب التوكید:٢(
في شرح اللمحة  ، وقال ابن هشام))ویتبع أْجَمع: اْكَتع وأْبَصع((: ٦٧اللمع في العربیة: في ) قال ابن جني٣(

ثقل  ولكنهم غّیروا بعض الحروف خشیةزعم قوم أًن هذه األلفاظ كلها أصلها أجمع، ((: ٢٩٣ـــ٢/٢٩٢البدریة:
 )).للشیطان َلْیطاٌن، وَحَسٌن َبَسنٌ  التكرار، وأن مثل ذلك قولهم

 .) +...+ لیس في (ب، ج)٤(
 .٨/٣٠٥لسان العرب:و ، ١/٢٦٧المحكم والمحیط األعظم: =:) ٥(
 .))صوابه: بفتحتین(() علق ناشر نسخة (ب) بقوله: ٦(
 :وأبتع: كلمٌة ُیَؤكَُّد بها، تقول ..الَبَتُع: طوُل العُنِق مع ِشدَِّة َمغِرِزه((: ٣/١١٨٣الصحاح: في ) قال الجوهري٧(

 .))وا أجمعون أكتعون أبتعونؤ جا
 

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲۲٦ 

 ،للنفس واإلحاطة وصفٌ  ،)١(+والشمول+ كًال لإلحاطة ألنَّ  ؛تقدیم النفس والعین على كل ووجبَ 
ستعمل ال یلزم التوكید، بل یُ  )كالً ( ألنَّ  ؛على أجمع )٢([(كل)] مم على صفته، وقدَّ والشيء مقدَّ 

ه ألنَّ  ؛أجمع على توابعه م، وقدَّ )أجمع(أشرف من  )كلـ(مبتدأ بخالف أجمع فهو الزم للتوكید، ف
 .علیه بمعناها فقط ها تدلُّ على الجمع بلفظه ومعناه بخالف توابعه، فإنَّ  یدلُّ 

 واهللا أعلم.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) +...+ لیس في (ب، ج)١(
 . [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)) ٢(
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۲۲۷ 

 }باب البدل{
 

 :أي )٢(َعَسى َربَُّنا َأن ُیْبِدَلَناقال تعالى:  ،)١(ُض وَ العِ  :لغةً  هو الرابع من التوابع، والبدلُ هذا 
 ]و: ٦١[: )٣(بقوله ما أشار إلیه في األلفیة :واصطالحاً  ،ضنایعوّ 

 ى َبَدالَ ـــالُمَسمَّ َو ـــــٍة هُ ــــَواِسطَ                 َال ــــوُد ِبالُحْكِم بِ ـــالتَّاِبُع الَمْقصُ 
ها لیست مقصودة بالحكم، ألنَّ  ؛للتوكید والبیان والنعت مخرجٌ  :والمقصود بالحكم ،جنٌس  :فالتابع
 )٥(والمرادي )٤(على خالف بین الشارح ـــ أخرج به عطف النسق :وبال واسطة ،التمكمِّ  هي وٕانما

قول األزهري:  ،)٧(وكما یسمى بالبدل یسمى بالترجمة والتبیین والتكریر ـــ في محله )٦("مبسوطٍ "
بدل البعض وبدل االشتمال  الرد على من یقول: إنَّ  :األول ،): أتى به ألمرینعلى المشهور(

 : إن العرب تتكلم بالعام وترید به الخاص، وتحذف)٨(وقال هذا القائل ،یرجعان إلى بدل الكل
 ،لم ترد من أول األمر أن زیدًا نفعك من كل جهة ،هعلمُ  فإذا قلت: نفعني زیدٌ  ،المضاف وتنویه

  كون أطلقت العام وأردت الخاص، فیكون بدلته نفعك باعتبار علمه، فأردت أنَّ  األمر بل من أول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أُبِدَل اسٌم {ه يف رفعه ونصبه وخفضه وجزمه، وهذا معلوم من قوله: البدل تابع للمبدل من{باب البدل} 
أي: بدل االسم {وهو} من رفع ونصب وخفض وجزم،  }ِمن اسم أو فعٌل ِمن فعٍل تَِبَعُه في جميع إعراِبِه.

  على املشهور، {على أربعة أقسام}  من االسم والفعل من الفعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٦٣٢الصحاح: ) =:١(
ْنَها ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َراِغُبونَ ﴿واآلیة بتمامها:  ،٣٢) سورة القلم، اآلیة:٢(   .﴾َعَسى َربَُّنا َأن ُیْبِدَلَنا َخْیرًا مِّ
 .٣٩) باب البدل:٣(
لیخرج المعطوف : بال واسطة وقلت:(( حیث قال: ٥٧٥ــــ٤/٥٧٤) أي: ابن مالك في شرحه للكافیة الشافیة:٤(
وبال ((: قالف ،٣/١٠٣٦توضیح المقاصد والمسالك: في المرادي وخالفه ،))فإنهما مقصودان بالحكم )بل ولكن(بـ

یقتضي  ـــ كما في شرح الكافیةـــ  )لكنـ(وب )بلـ(واسطة: مخرج لعطف النسق، وتخصیص الشارح المعطوف ب
 .))فال وجه للتخصیص حمل المقصود على المستقل بالقصد، وٕاالَّ 

 مفسر ،ادي المصري، المعروف بابن أم قاسمالحسن بن قاسم بن عبد اهللا المر  هو أبو محمد، بدر الدین، )٥(
= ترجمته في: بغیة  ه)،٧٤٩، توفي سنة (لده بمصر وشهرته وٕاقامته بالمغربمو  ،أدیبو  ونحوي
 .٢/٢١١ألعالم:وا، ٦/١٥٩وشذرات الذهب:، ١/٥١٧الوعاة:

 .) في االصل: مبسوطًا، والصواب ما اثبتناه من (ب، ج)؛ ألنه نعت لـ (خالف)٦(
 ،٤/١٩٦٢=: ارتشاف الضرب: لتكریر،تسمیة البصریین، والكوفیون یسمونه الترجمة والتبیین، وا) البدل ٧(

 .١٦٣، والمصطلح النحوي:٣٤٢والموفي في النحو الكوفي ـــ للكنغراوي:
وهما جمیعًا یرجعان في المعنى والتحصیل إلى بدل ((قال: حیث ، ٢٣٩السهیلي في نتائج الفكر في النحو:ك )٨(

 .٣/١٤٧، وهمع الهوامع:٣/١٠٣٩، و=: توضیح المقاصد والمسالك:))الشيء، وهما لعین واحدة الشيء من
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 على  هه، وٕانما أطلقتلم تطلق الرغیف أوًال على كلّ  ،هثلثَ  الرغیفَ  وكذلك نحو: أكلتُ  ،كل من كل
أقسام البدل أربعة كما قال المصنف، وأشار  أنّ  والحقّ  ،)١("من كل "كلالثلث، فیكون ثلثه بدل 

 :)٢(إلیها في األلفیة بقوله
 َعَلیِه ُیلَفى َأْو َكَمْعُطوٍف ِبَبلْ               ُمَطاِبَقًا َأْو َبْعَضًا اْو َما َیْشَتِمْل           

لوا له بنحو قوله ومثَّ  ،بزیادة بدل الكل من البعض ،ها خمسةواألمر الثاني: الرد على من یقول إنَّ 
بدل  ،فجعلوا جنات بدًال من الجنة )٣(َجنَّاِت َعْدنٍ  *َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُیْظَلُموَن َشْیئاً تعالى: 

بدل بعض من  ،الثاني بدل من األول أنَّ  األول مفرد والثاني جمع، والحقّ  ألنَّ  ؛كل من بعض
 . )٤(في الجنة للجنس )أل( ألنَّ  ؛كل

لثاني ما یراد باراد ): بأن یُ الخ...مساٍو له في المعنى: قول األزهري: (}الشيء بدل{     
على الذات، وأخ یدل على األخوة  یدلُّ  اً زید من جهة المفهوم كزید وأخ، فإنَّ  األول، وٕان تغایر با

بدل (ما یرد على قول المصنف:  )،الخ...مساٍو له(األزهري بقوله:  ومصدوقهما واحد، وردَّ 
حاصل جواب و جمیع أقسام البدل یقال فیها بدل الشيء من الشيء،  أنَّ  الشيء) من الشيء

 . )٥(من الكل فیخرج ما عدا بدل الكل ،المساوي له :األزهري أن المصنف أراد بالشيء
نزل ت): هذا الكالم ال یالخمنه... بدلموهو أن یشتمل القول األزهـري: ( :}وبدل االشـتمال{     

 والبدل هو علمه، فإذا قلت: ،منه هو زید فالمبدل ،هعلمُ  على المثال، فإذا قلت: نفعني زیدٌ  إالّ 
     ه یحتمل أن ، ألنَّ هِ هو زید اشتمل على البدل وغیرِ  الذي ، فیكون المبدل منهتَّ كَ وسَ  نفعني زیدٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َبَدُل الَبعِض ، {و} الثاني {أي: بدل شيء من شيء هو مساٍو له يف املعىن }َبَدُل الشيء ِمن الشيء{ األول

َبَدُل { الثالث{و}  أي: بدل اجلزء من كله، قليًال كان ذلك اجلزء أو كثرياً أو مساوياً للجزء اآلخر،} ِمن الُكلِّ 
 وهو أن يشتمل املبدل منه على البدل اشتماًال بطريق اإلمجال  } اِالشِتَمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أراد أن بدل البعض من الكل وبدل بتناه؛ ألنه في (ب، ج): بعض من كل، والصواب ما أثكذا في (آ) و ) ١(

 االشتمال راجع في حقیقته إلى بدل الكل من الكل.
 .٣٩) باب البدل:٢(
 .٦١ـــ٦٠) سورة مریم، اآلیتان:٣(
والمختار خالفًا للجمهور إثبات بدل الكل من البعض؛ لوروده في ((٣/١٥٠) قال السیوطي في همع الهوامع:٤(

، فجنات إعربت بدًال من الجنة، وهو )َجنَّاِت َعْدنٍ  *َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُیْظَلُموَن َشْیئاً تعالى: (الفصیح نحو قوله 
، ٢/١٠٣٩، و=: توضیح المقاصد والمسالك:))بدل كل من بعض، وفائدته: تقریر أنها جنات كثیرة، ال جنة واحدة

 .٣/٦٧٤، والنحو الوافي:٢/١٧٠وحاشیة الخضري:
 =: ،ن اللفظان واقعین على معنى واحدالشيء من الشيء هو أن تبدل اللفظ من اللفظ بشرط أن یكو ) بدل ٥(

 . ١/٢٨١:ــــــ البن عصفور زجاجيشرح جمل ال
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   فتبقى  ،علمه أو جاهه أو ذاته أو ماله أو عبده أو دابته، فهذا إجمال )١(هو" نفعك"الذي 
ه من ذكر خاص بعد عام، فقد علمت أن صار كأنَّ  ،علُمه: فإذا قلتَ  ،البدل رلذك النفس متشوقةً 

 ،)٢(ه احتمله وغیره كما علمتألنَّ  ؛مالجاشتمل على البدل بطریق اال هو زیدٌ  الذي المبدل منه
، بل تارة یكون )٣(): لیس المراد أنه ال یصح، بل المراد أنه ال یشترطالخ...كاشتمال الوقوله: (

َیْسَأُلوَنَك َعِن : كقوله تعالى ،اشتمال الظرف على المظروف المبدل منه مشتمًال على البدل
 مشتمل على ،المبدل منه :بدل اشتمال من الشهر، والشهر :فقتالٍ ، )٤(الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیهِ 

على المظروف، وتارة ال یشتمل علیه اشتمال الظرف على  القتال اشتمال الظرف ]ظ: ٦١[
 المظروف كالمثال األول. 

 أراد أنْ  المتكلم إنْ  وذلك ألنَّ  ؛هو أحد األقسام الثالثة في بدل المباین هذا :}وبدل الغلط{    
اإلضراب  بدلُ  :ثم یبدو له اإلخبار بآخر من غیر نقض الحكم عن األول، فیقال له خبر بشيءٍ یُ 

التكلم  دتَ ار لسانه إلیه فبدل غلط، وٕان  هولكن سبق ،وبدل البداء، وٕان لم یقصد األول بالكلیة
مثال ما یترتب علیه  ،ه: بدل نسیانفیالثاني فیقال بفأتیت  األول ثم تبین لك فساد ما قصدتَ ب

له أن یأمره بالدینار من ، فإن أراد أن یأمره بالتصدق بدرهم ثم بدا دینارٍ  بدرهمٍ  قْ ذلك قولك: تصدَّ 
لسانه بالدرهم فبدل  هوٕان أراد اإلخبار بالدینار فسبق ،غیر سلب الحكم عن الدرهم فبدل إضراب

 غلط، وٕان أراد اإلخبار بالدرهم ثم تبین له فساد قصده فأبدل منه دینار فبدل نسـیان. 
 لوقوعه في أسماء اهللا ؛أولى هذه التسمیة )المطابقبالبدل (: قـول األزهري: }نحو قولك{     

  ، فال یقال فیه بدل)٦(بالجر بدل )اهللا(في قراءة  )٥(*اهللاِ ِصَراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمیدِ نحو قوله تعالى: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: بدٌل من اللفظ الذي ذُِكَر َغَلطاً، ال أنَّ  {َبَدُل الَغَلِط}الرابع  {و} ال كاشتمال الظرف على املظروف،
نحو { البدَل نفَسه هو الغلط، كما قد يُتوهم، كذا حرره يف التوضيح، فمثال بدل الشيء من الشيء يف االسم،

ء من شيء، وإعرابه، جاء: فعل ماض، وزيٌد: فاعل، وأخوك: بدل من زيد، بدل شي }قولك: جاَء زيٌد أخوكَ 
 ويسّمى بدل كل من كل، ويسّميه ابن مالك بالبدل املطابق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) في (ب، ج): نفعك <به> هو١(
شرح كتاب الحدود في ، و ٢/٧٨٨، وشرح شذور الذهب للجوجري:٢/٥٨٠شرح عمدة الحافظ:) =: ٢(

 .٢٦٥:النحو
 .) في (ب، ج): ال یشترط <خصوص ذلك>٣(
 .٢١٧) سورة البقرة، اآلیة:٤(
 .٢ـــ١) سورة إبراهیم، اآلیتان:٥(
: من السبعة الزیات، وأبي عمرو بن العالء، وقرأها الباقونعاصم، والكسائي، وحمزة بن حبیب ) وهي قراءة ٦(

 .٣/٢٢٧، ومعجم القراءات القرآنیة:١٣٤، والتیسیر:٣٦٢=: السبعة: (اُهللا) بالرفع،
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): هذا اعتراض على الخ...ع المحققوننمو ، وقوله: ()١(وصف بكلیة وال جزئیةاهللا ال یُ  كل، ألنَّ 
هما الزمان لإلضافة لفظًا أو أنَّ  عِ نْ لمَ ا ووجه )،كل وبعض(على  )أل(حیث أدخل  ،المصنف
وهو  ،)٣(ي"والزجاج" )٢(علیهما الزمخشري )أل(واإلضافة ال یجتمعان، وجوز دخول  )أل(تقدیرًا، و

 وٕایاهم تبع المصنف. ؛الجاري على ألسنة متأخري المغاربة

 ألنَّ  ،): أخرج عبارة المصنف عن ظاهرهاعوضت :أيّ ( : قول األزهري:ًا منه}فأبدلت زید{     
مع أنه مبدل منه، والفرس هو البدل، وحاصل جواب  ،زیدًا بدلٌ  عبارة المصنف تقتضي أنَّ 

 زیدًا مكانه، فیكون  : فجعلتَ هو العوض، فلذلك قال قبلُ و  ،لغةً  البدلُ  :المراد بالبدل األزهري أنَّ 
قال فوقوله: ( ،هبالفرس، فسبقه لسانه إلى ذكر زید، ثم أبدل الفرس من ما أراد النطقالمتكلم أوًال إنَّ 

بدل  ،البدل من جملة أقسام ألنهم اعترضوا علیه بأنَّ  ؛إلیه هونسب يالنحو  :) أي)٤(لشاطبيا
   وال بد فیهما من ضمیر یعود على المبدل منه، وهو الفعل ،البعض من الكل، وبدل االشتمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو نصَفه أو ثـُلُثَيه، وإعرابه، أكلت: فعل وفاعل،  {أكلُت الرغيَف ثـُُلَثُه}مثال بدل البعض من الكل  {و}

والرغيف: مفعول به، وثلَثه: بدل من الرغيف، بدل بعٍض من كل، ومنع احملقّقون دخول (أل) على كل وبعض، 
وإعرابه، نفعين: فعل ومفعول، وزيٌد: فاعل، وعلمه: بدل من  {نفعني زيٌد علمه}مثال بدل االشتمال:  {و}

وإعرابه، رأيُت: فعل وفاعل، وزيداً: مفعول  {رأيُت زيدًا الفرَس}مثال بدل الغلط:  {و}، زيد، بدل اشتمال
 {فغلطَت} ابتداءً  {الفرَس}رأيُت  {أردت أن تقول}به، والفرس: بدل من زيد، بدل غلط، وذلك أنك 

، فهذه أمثلة أي: عّوضت زيدًا من لفظ الفرس {فأبدلَت زيدًا منه}فجعلت زيدًا مكانه، وهذا معىن قوله: 
  وأما يف الفعل فقال الشاطيب: جتري فيه األقسام األربعة، أقسام البدل األربعة يف االسم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ٤/٥٧٥في شرح الكافیة الشافیة: قالتسمیة البدل المطابق أطلقها ابن مالك على بدل الكل من الكل، حیث ) ١(
ها عبارة صالحة لكل بدل یساوي المبدل منه في المعنى، بخالف العبارة األخرى فإنها المطابقة َأولى، ألنَّ  وذكرُ ((

  . ))على ذي أجزاء، وذلك غیر مشترط لإلجماع على صحة البدلیة في اسماء اهللا تعالى تصدق إالَّ ال 
 .٣٩المفصل في صنعة اإلعراب: ) =:٢(
 ؛ ألن الزجاجي قد قال في كتابهوهو تصحیف، والصواب ما أثبتناه : (الزجاج)وفي (ب، ج) في األصل )٣(

وهذا ما كان قد  ،))البعض والكل مجازًا على استعمال الجماعة له مسامحةً وٕانما قلنا: ((: ما نصه ٢٥ـــ٢٤الجمل:
وٕاّنما لم أقل: بدل الكل من الكل، حذرًا ((: ، حیث قال٣٠٩شرح قطر الندى: ذكره النحویون، منهم ابن هشام في

تسامَح فیه من مذهب َمن ال ُیجیز إدخال (أل) على (كل) وقد استعمله الزجاجي في جملِه، واعتذر عنه بأنه 
 .))موافقًة للناس

) هو أبو إسحاق، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهیر بالشاطبي، من أهل غرناطة، له ٤(
خالصة الكافیة، قال المؤلفات كثیرة من أهمها شرح ألفیة ابن مالك الذي سماه: المقاصد الشافیة في شرح 

= ترجمته في: نیل االبتهاج بتطریز  ه)،٧٩٠بحثًا وتحقیقًا، توفي سنة (التنبكتي لم یؤلف على األلفیة شرح مثله 
 .١/٥١، ومعجم المؤلفین:١/٧٥، واألعالم:١/١٢٩، وفهرس الفهارس:٤٩الدیباج للتنبكتي:
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 هو عود الذي لشاطبي: بأن هذا الشرطاعلى األسماء، وأجاب  هنا، والضمیر ال یعود إجماعًا إالَّ 
): الفیشي: الخ...مضاعفة العذاب معنى فإنوقوله: ( ،)١(ن االسمسم مالضمیر خاص ببدل اال

 زائدٌ  اآلثام یحصل بأول جزء من العذاب، والمضاعفة والتكثیر للعذاب أمرٌ  لقيّ  فیه نظر، ألنَّ 
 :)٣(وقوله ،)٢(من اللقيّ  فالمضاعفة أخصُّ 

 )الخ...اهللاَ  يَّ عل إنَّ (
علیه،  مبایعته واجبةٌ  أمیر، ثم ظهر له أنَّ  ن مبایعةعالبیت من الرجز، وقائله رجل تقاعد  
منصوب  )اهللا(خبرها مقدم على اسمها، و ،جار ومجرور :)يَّ عل(و ،حرف توكید ونصب :)إنَّ (و

واأللف  ،منصوب بالفتحة :)تبایع(و )٤("حرف نصب ومصدر :)أنْ (و"على إسقاط حرف القسم، 
 بالكسر، فهي المخاطبة ،ععلى نفس الشاعر المبایِ  وفاعل تبایع ضمیر عائد ،إلطالق القافیة

النًا یانفسي فُ  مبایعتكِ  التقدیر: إنَّ و  ،مصدر اسم إنَّ بمؤول  والمفعول محذوف، وتبایعَ  ]و: ٦٢[
ع، وهو مفعول وْ ضد الطَّ  ــــــ بفتح الكاف ــــــرهًا ها النفس كَ تأی ؤخذَ تُ  ،، ثم أبدل من تبایعَ عليَّ  واجبةٌ 
أو تجيء  ،أي: في حال كونها كارهة ،أو حال على التأویل باسم الفاعل ،أخذًا كرهاً  ي:أ ،مطلق

: )...الخنالْ أَ سْ نا تَ أتِ تَ ْن إ( وقوله:، ، وحذف التاء حینئٍذ من طائعة ضرورةةعیفي حال كونك مط
 نا من تسألْ  أبدلَ نا، ثم أتِ تَ  نْ إإلى  ، فسبقه لسانهكَ طِ عْ نا نُ لْ أَ سْ تَ  أراد من أول األمر أن یقول: إنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[سورة الفرقان،  ﴾ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذابُ  * َذِلَك يـَْلَق أَثَاًماَوَمْن يـَْفَعْل ل بدل الشيء من الشيء يف الفعل: ﴿مثا

]، فإنَّ معىن مضاعفة العذاب هو لقي اآلثام، ومثال بدل البعض من الكل: إْن ُتصلِّ تسجْد ٦٩ـــــ٦٨اآليتان:
 هللا يرْمحَك، ومثال بدل االشتمال قوله:

 ُتؤَخَذ َكْرهاً أو جتَِيَء طائعا     إنَّ علـــــــــيَّ اَهللا أن تُباِيعــــــا      
ألنَّ األخذ كرهًا واجمليء طائعًا من صفات املبايعة، ومثال بدل الغلط: إْن تأتنا تسأْلنا نُعِطَك، هذا ملخَّص  

 كالمه والدرك عليه، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٣٢ـــــ٥/٢٢٧:في شرح الخالصة الكافیة المقاصد الشافیة =:) ١(
 : من أنه سأل الخلیل٣/٨٧نعثر على حاشیة الفیشي على األزهري، ویفنِّد مذهب الفیشي ما قاله سیبویه:) لم ٢(

 ؛هذا كاألول :فقال(( )٦٩ــــ٦٨(الفرقان: ﴾ُیَضاَعْف َلُه اْلَعَذابُ *َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك َیْلَق َأثَاًما﴿ :وعزَّ  عن قوله جلَّ 
 .))اآلثام يُّ قِ ألن مضاعفة العذاب هو لُ 

 والبیت بأكمله هو:جز، ) هو بعض بیت من الر ٣(
 إنَّ علـــــــــيَّ اَهللا أن تُباِیعــــــا           ُتؤَخَذ َكْرهًا أو َتِجيَء طائعا

، ٢/٦٢المقتضب:، و ١/١٥٦=: الكتاب: قائل،لها یبویه الخمسین التي ال ُیعرف وهو من شواهد س
 .٢/٣٧٣، والخزانة:١/١١٨البن عصفور: الزجاجي ــــــ جمل، وشرح ٢/٤٨:واألصول

 .) في (ب، ج): وأن حرف مصدري ونصب٤(
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 : )٢(أشار في األلفیة بقوله من الفعل وٕالى بدل الفعل ،)١(طاً لَ كر غَ نا، فالمبدل منه هو الذي ذُ تأتِ 
 ا ُیَعنْ نَ بِ  ا َیْسَتِعنْ نَ یْ إلَ  َیِصلْ             َمنْ ِل كَ عْ الفِ  نَ ُل مِ عْ الفِ  وُیْبَدلُ            

 ،فهي أقل وٕاالَّ  ،من جهة الوجود في الخارج ال العقل :) أيالخ...من جهة الحساب( وقوله:
أخوك، ومثال كونهما  نحو: جاء زیدٌ  )رفتانعْ مَ (إمَّا  منه والبدل، المبدل :) أيهماألنَّ وقوله: (

+ومثال كون األول معرفة والثاني نكرة: مررت بزید أٍخ  ي رجٌل شخٌص صالح،ننكرتین: جاء
ومثال كون األول نكرة والثاني معرفة: رأیت رجًال أخاَك، وقد ذكر الشنواني بعض أمثلة  ،)٣(لك+

 .)٤(فانظره ،من الصور ما یمكن
 ): جمع تفصیل، وحاصله أن الظاهر یبدل من الظاهر، والمضمر ال یبدلوتفاصیلهاوقوله: (   

 وال یبدل مضمر من ظاهر، وأما إبدال ،فمن قبیل التوكید ،أنتَ  المضمر، وأما نحو: قمتَ من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضيه الضرب من جهة احلساب أربعة وستون، حاصلٌة من ضرب أربعة وأوجه بدل االسم من االسم على ما يق
أو األول معرفة والثاين نكرة أو بالعكس، فهذه أربعة، وكل  يف ستة عشر، وذلك أل�ما إمَّا معرفتان أو نكرتان،

 منها إمَّا مضمر أو مظهر أو خمتلفامها، فهذه ستة عشر، وكل منهما إمَّا بدل شيء من شيء، أو بدل بعض
من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل غلط، فهذه أربعة وستون،  وتفاصيلها من اجلواز واالمتناع مذكورة يف 

     املطوالت.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٧١٦، واللمحة في شرح الملحة:٢/٣٩٣البسیط في شرح الجمل:، و ٢/٤٨=: األصول في النحو:) ١(
 . ٢/١٠٤٠وتوضیح المقاصد والمسالك:

 .٣٩) باب البدل:٢(
 .+...+ لیس في (ب، ج) ما بین )٣(
/و، ١٠٣/ظ ـــ١٠٢آلجرومیة: اللوحة:الدرة الشنوانیة على اتعلیق أمثلة صور البدل مفصلة في  الشنواني) ذكر ٤(

وهي: بدل الشيء وبدل البعض وبدل االشتمال وبدل الغلط،  أمثله المعرفتین في األقسام األربعة للبدل((فقال: 
نحو: جاءني زیٌد أخوك، وضربت زیدًا رأَسه، وُسلب زیٌد ثوُبه، ورأیت زیدًا الحماَر، وأمثلة النكرتین في هذه 

ة األقسام: جاءني شخٌص رجٌل صالح، وضربُت رجًال رأسًا له، وُسلب رجٌل ثوٌب له، ورأیُت رجًال حمارًا، وأمثل
المختلفین في هذه األقسام: مررُت بزیٍد أٍخ لك، وبرجٍل أخیك، وبزیٍد رأٍس له، وبرجٍل رأِسِه، وبزیٍد علٍم له، وبرجٍل 

وبزیٍد حماٍر، وبرجٍل الحماِر، وأمثلة المضمرین في هذه األقسام: ضربُته إّیاه ورأس زیٍد ـــ بأن یكون ضمیر  علِمِه،
ه إلى الرأس ـــ وعلُم زیٍد أعجبني هو ـــ بأن یكون فاعل أعجبني راجعًا إلى زید، ضربته راجعًا إلى زید وضمیر إیا

وضمیر هو راجعًا إلى علمه ـــ ورأیته إیاه ـــ فیما إذا سبق ذكر زیٍد وحمار ـــ ویكون الضمیر األول راجعًا إلى زید 
إّیاه، وأخوك لقیته زیدًا، واألخ هو زید، وفي والثاني إلى الحمار، وأمثلة المختلفین في بدل الكل: اخوك لقیُت زیدًا 

وفي  بدل االشتمال: وزید كرهته جهالته،بدل البعض: كسرُت ید زید وقطعُت زیدًا إیَّاها، وزیدًا قطعته یده، وفي 
 .))بدل الغلط: كرهُت زیدًا إیَّاها ـــ مع تقّدم ذكر الدابة ـــ
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وْا انحو:  ،الظاهر من المضمر الغائب بدل  :فالذین ،)٢(/فجائز/، )١(لنَّْجَوى الَِّذیَن َظَلُمواْ َوَأَسرُّ
ه ففیه تفصیل نبَّ  ــــ وهو ضمیر المتكلم والمخاطب ــٕاما إبداله من الحاضرو  ،)٣(في أسروا من الواو

 : )٤(علیه في األلفیة بقوله

 الَ ـــًة جَ ـــا ِإَحاطَ ـــُه ِإالَّ مَ ـــتُْبِدلْ               َوِمْن َضِمیِر اْلَحاِضِر الظَّاِهَر َال            
 ...........................               االـــأِو اْشِتم اً ـــى بعضــأِو اْقَتضَ            

 .)٥("واهللا اعلم"
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣) سورة األنبیاء: اآلیة:١(
 .من استدراك الناسخ على المتن) /.../ ٢(
فإنما یجيء على البدل، وكأنه قال:  )،وأَسّروا النجوى الذین ظلموا(وأما قوله جل ثناؤه: (( ٢/٤١) قال سیبویه:٣(

 .٤٣٩و=: مغني اللبیب: ،))وا فقیل له: َمن؟ فقال: بنو فالنانطلق
 اْبِتهاَجَك اْسَتَماالكأنََّك          ، وعجز البیت الثاني هو: ٣٩) باب البدل:٤(
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم٥(
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 }باب منصوبات األسماء{
 

 .)١()علیه ناصب حتى یدخلَ (في قوله:  يأ )مت منصوبات األفعالوتقدَّ ( :قول األزهري     
ولم  ،أربعة عشر إالَّ  : لم یذكر بعدُ فإن قلتَ  ًا،جعل التوابع قسمًا واحدب :}خمسة عشر{     
فالذي في  ؟اح في الخامس عشر ما هورَّ : هو كذلك، واختلف الشُ الخامس عشر؟ قلتُ  ریذك

 )ما( خبر ل بذكرخه قال فیما یأتي: وقد أألنَّ  ؛الحجازیة وأخواتها )ما(األزهري: أنه خبر 
 ؛تُ نْ نَ الخامس عشر هو مفعوال ظَ  المأخوذ من األزهري أنَّ  قول السوداني أنَّ  خالفَ  ،)٢(الحجازیة

األزهري فیما یأتي أجاب عن عدم ذكرهما بتقدمهما في المرفوعات أو بدخولهما في المفعول  ألنَّ 
المصنف لم یذكره سابقًا وال  ألنَّ  ؛الحجازیة غیر ظاهر )ما(، وكون الخامس عشر خبر )٣(به

 ؛أقسام المخفوضات اآلتیة حدأالحقًا، وقیل: الخامس عشر هو المخفوض بالحرف الذي هو 
الخامس عشر مفعوال  أنَّ  الصوابُ  ، والحقُّ )٤(كان مجرورًا في اللفظ فهو في محل نصب ه وٕانْ ألنَّ 

شرح  من ، وقد ذكر بعضهُ یَ سِ ، فیكون المصنف نَ ، وهو المناسب لذكر خبر كان واسم إنَّ ظننتُ 
ظننت في نسخة بخط المؤلف، فیكون  ]ظ: ٦٢[ي هذه المقدمة أنه وجد الخامس عشر مفعول

 :أي ،)على سبیل اإلجمالوقوله: ( ،)٥(یه وسارت النسخ على إسقاطهسِ زاده المصنف بعد أن نَ 
طریق هي اإلجمال الذي هو مقابل التفصیل، وال شك أن المصنف ذكرها هنا إجماًال،  على

 .  )٦(الشنواني قاله ،وعطف التعداد على اإلجمال عطف تفسیر ،وسیفصلها بعد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منصوباً  {خمسة عشر}من االمساء  {المنصوبات}وتقدمت منصوبات األفعال {باب منصوبات االسماء} 
 ، {المفعول به} نحو: ضربُت زيدًا.على سبيل اإلمجال والتعداد {وهي}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من النص المحقق ١٢١:باب األفعال: ص یعني في قول المصنف في) ١(
تركه، خبر (ما)  ویمكن أن یكون الخامس عشر الذي((: ٩٦في شرح متن اآلجرومیة: یضاً ) وقال المكودي أ٢(

/ظ، ٢٦:اللوحة جرومیة،و=: الفواكه الجنیة على متممة اآل، ))]٣١[یوسف: ﴾َما َهَذا َبَشراً ﴿الحجازیة، نحو: 
 .٧٣للحطاب: ـــ ومتممة اآلجرومیة في علم العربیة

   نه موجود في حاشیته على اآلجرومیة التي لم نطلع علیها.) لعل ما نقله ع٣(
ویمكن أن ُیقال على بعٍد أّنه ((/ظ ١٠٣:، اللوحةاآلجرومیة الدرة الشنوانیة في شرحتعلیق  ) قال الشنواني في٤(

 ))كان بواسطة عدَّ المخفوض بالحرف منصوبًا، وٕانْ 
وأقول لم یبیِّن المنصوب الرابع عشر، قال بعض الشارحین: وهو ((: ١٩٦ح اآلجرومیة:شر  في ) قال السنهوري٥(

ساقط من أصل المؤلف، وٕاّنما أسقطه سهوًا، قال: وأظنُّ أنه خبر (ما) الحجازیة، وأقول: ثبت في نسخ المتن أنه 
 . ))بعد أن نسیه، وسارت النسخ على الوجه األول مفعول ظننُت وأخواتها، وعلى هذا یكون زاده

والمشهور إطالق اإلجمال والمجمل مقابلًة للتفصیل والمفّصل، ((: ١٩٦ح اآلجرومیة:شر  في ) قال الشنواني٦(
 . ))عداد على اإلجمال تفسیريوالظاهر أن عطف الت
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 ستعلم ما قیل في ذلك في): ...الخالمنصوب على المفعولیةقول األزهري: ( :}والمصدر{       
  .)١(بابه

یكون منصوبًا  ألنَّه ؛د المستثنى بذلكی): قفي بعض أحواله( :: قول األزهري}المستثنىو {      
ه یكون د المنادى، ألنَّ قیِّ د المستثنى أن یُ كان ینبغي حیث قیَّ  في المنصوبات، لكنْ  ُمناه، وكالوغیرَ 

المنادى  جاب بأنَّ رفع به، ویُ یكون مبنیًا على ما یُ  منصوبًا أیضًا في بعض أحواله، وفي بعضها
ضم أو ما ینوب منابه في اللفظ، فهو منصوب المحل بفعل محذوف قام مقامه الني على وٕان بُ 

 حرف النداء. 
 ): هذا المثال مبني على أنَّ لعلمل نحو: جئتك قراءةً ( :قول األزهري :}والمفعول من أجله{      

 ،قلبیاً  إالَّ  ه ال یكونُ أنَّ  القراءة من أفعال الجوارح، والحقُّ  ألنَّ  ؛غیر قلبي المفعول من أجله یكون
 . )٢(معروفك ك ابتغاءَ معناه راجع للقلب، فاألولى التمثیل بنحو: قصدتُ  :أي

ترفع  ،هذه هي العاملة عمل لیس )ما(): الخ...وخــبر ما: قول األزهري: (}واسم إنَّ {      
خبرها، ولعملها شروط  )بشراً (و ،في اآلیة عند األزهري اسمها )هذاـ(االسم وتنصب الخبر، ف

 : )٣(أشار إلیها في األلفیة مع عملها بقوله
 نْ ـــــَع َبَقا النَّْفي َوَتْرتیٍب ُزكِ ــمَ                ِإْعَماَل َلْیَس ُأْعِمَلْت َما ُدوَن ِإْن        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
{وظرف حنو: صمُت يومًا  {وظرف الزمان}املنصوب على املفعولية املطلقة، حنو: ضربُت ضربًا  {والمصدر}

حنو: جاء زيٌد راكباً  {والحال}حنو: جلست أمام الشيخ، وهذان الظرفان مها املسميان باملفعول فيه المكان} 
يف بعض  {والمستثنى}حاضٌر النافية للجنس، حنو: ال غالَم سفٍر {واسم ال} حنو: طبت نفساً،  {والتمييز}

حنو: جئتك قراءًة للعلم  {والمفعول من أجله}حنو: يا عبداهللا {والمنادى} أحواله، حنو: جاء القوم إالَّ زيداً، 
] ٩٦حنو: (وََكاَن الّلُه َغُفورًا رَِّحيماً) [النساء: {وخبر كان وأخواتها}حنو: سرت والنيَل  {والمفعول معه}

 ]،   ٣١[يوسف: قائم، وخرب ما احلجازية، حنو: ﴿َما َهـَذا َبَشرًا﴾ حنو: إنَّ زيداً  {واسم إنَّ وأخواتها}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من النص المحقق ٢٤١:) =: باب المصدر: ص١(
 .٨٢:یة أبي النجا على األزهري/و، وحاش١٠٤) =: تعلیق الدرة الشنوانیة:٢(
 .١٣:)ما وال والت وٕاْن المشبهات بلیس() فصل في ٣(
هي:  بنو تمیم، وإلعمالها عند الحجازیین شروط، وأهملها تسمى (ما) الحجازیة؛ ألنَّ الحجازیین ُیعملونها بكثرةو 

یتقدم ٌم، وأن ال قائ إالَّ  ما زیدٌ  :نحو ،ینتقض النفي بإالَّ ، وأن ال فإن زیدت بطل عملها )إنْ (زاد بعدها ال یُ أن 
یتقدم  ن الأ، و زیدٌ  ما قائمٌ  :نحو ،فإن تقدم وجب رفعه ،وهو غیر ظرف وال جار ومجرور ،خبرها على اسمها

 وأن ال تتكرر (ما)، فإن تكررت ٌل،ما طعامك زید آك :نحو ،فإن تقدم بطل عملها، معمول الخبر على االسم
بطل عملها، نحو: (ما ما قام زیٌد)، وأالَّ یبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو: (ما زیٌد بشيٍء إالَّ 

 .٣٠٣ـــ١/٣٠١، وشرح ابن عقیل:٥٧ـــ١/٥٦لمقاصد والمسالك:ومعنى ُزِكن: ُعلم =: توضیح ا شيٌء ال یعبأ به)،
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م لتقدُّ وقوله: ( ،): قد علمت ما فیهبذكره وقد أخلَّ وقوله: ( )،ال، والت، وٕانْ (والمراد بأخواتها: 
 بضمیر التأنیث  ـــ م ذكرها): بضمیر التثنیة العائد على المفعولین، وفي بعض النسخ لتقدُّ ذكرهما

والتوابع  )إنَّ (واسم  )كان(خبر  نَّ أه یقال علیه ألنَّ  ؛وهذا التعلیل لیس بشيء ) ــظنَّ (العائد على 
 ): نسختان الخ...أو لكونهماوقوله: ( ،)١(؟یستغن عنها لم مَ ، فلِ قد تقدمت في المرفوعات أیضاً 

++إ ه یقال علیهألنَّ  ؛غیر ظاهر )٢(++أیضاً  كالذي قبله، وهذا التعلیل في  المنادى داخلٌ  )٣(نَّ
یقال  ،تصر على المفعول به بأحكامقالمنادى ا نَّ إقال وما یُ  ؟یستغن عنهلم  مَ المفعول به، فلِ 

الخامس عشر هو مفعوال ظننت، وأن الصواب  أنَّ  الحقَّ  كذلك مفعوال ظننت، وقد علمت أنَّ 
نصبه حاًال من الضمیر في  ویصحُّ  ،: بالجر نعت أبواب)متعددةٍ وقوله: ( ،بالنسیان لالتعلی

لوصفه  ؛األول حال من أبواب إنَّ  :): قیلبابًا باباً وقوله: ( ،)٤(العائد على المنصوبات )ستمرُّ (
الثاني توكید  :باب، وقیل )٥(ق"ار فم"لألول على حذف مضاف تقدیره  بمتعددة، وبابًا الثاني صفةٌ 

قولـــه: و  ،)٧("ةً قر فتم" األبوابِ  كـــونِ  حالَ  :والتقدیر ،مجموعهما حال من أبواب ، والحق أنَّ )٦(لألول
وفي  ،على المستثنى هنا ممقدَّ  )ال(شكل بأن اسم ، واستُ العدّ  :أي ،)على ترتیبها في التعداد(

 .   غالبٌ  الترتیبَ  وأجیب: بأنَّ  ،)ال(م على اسم األبواب المستثنى مقدَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا أسقطهما لتقدم ذكرمها يف املرفوعات، وقد أخلَّ بذكره، ومفعوال  ظننُت وأخواهتا، حنو: ظننُت زيدًا قائماً، وإمنَّ
كما تقدم يف املرفوعات   {والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء}أو لكو�ما داخلني يف قسم املفعول به، 

 رتيبها يف التعداد.وستمرُّ بك يف أبواٍب متعددة، باباً باباً على ت {النعت والعطف والتوكيد والبدل}
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یرد علیه أنه لو كان ما ذكره لإلسقاط ألسقط خبر كان ((: /و١٠٤الدرة الشنوانیة:تعلیق  في قال الشنواني )١(

 . ))وأخواتها، واسم إنَّ وأخواتها، والتابع؛ لتقدم ذكرهما في المرفوعات
 .+...+ لیس في (ب، ج) ما بین )٢(
 .+...+ لیس في (ب، ج) ما بین )٣(
 .٨٣النجا:) =: حاشیة أبي ٤(
 .) في (ب، ج): مقارب٥(
 .٨٣) =: حاشیة أبي النجا:٦(
 .) في (ب، ج): مرتبة٧(
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 }باب المفعول به{
 

للفرق بینه وبین  ؛ه أحوج لإلعرابوألنَّ  ؛من غیره ]و: ٦٣[ ه أكثر استعماالً ألنَّ  ؛بدأ به      
، )مفعول(وصلتها  )٢("موصول )أل"(): وذلك أن الخ...به منالهاء : (األزهري ، قول)١(الفاعل

 : )٣(وفي األلفیة
 ...........................                    َلُة ألْ ـــٌة صِ ــِریحَ ــٌة صَ ــفَ ــَوصِ          

أي:  ،فعل به )٤("باب الذي"، والباء بمعنى (على) والتقدیر )مفعولـ(هو النائب عن الفاعل ب :وبه
هو الذات، وكالمنا لیس في  ،الحدث :أي ،الذي وقع علیه الفعل وقع الفعل علیه، واعترض بأنَّ 

في كالمه حذف مضاف بین الجار  وأجیب: بأنَّ  ،ما هو في اللفظ الواقع اسمًا لهاالذات، وٕانَّ 
كالم منه في  بدَّ  ، وهذا التأویل ال)٥(باب اللفظ الذي وقع الفعل على مسماه :والمجرور، والتقدیر

 المصنف بعد. 
تعالى:  هنحو قول ،)٨("مؤوالً "أو  ــــ )٧(كما مثل المصنف ـــ )٦("اً صریح" إما االسم :}هو االسم{     
 َْوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكم)واهللا أعلم ،بمصدر، تقدیره كیسب )أنْ (فما بعد  ،)٩: 

 الخ....)١٠(تودون عدم كون ذات
نحو:  ،نحو: ضربت الفتى، أو محالً  ،أو تقدیراً  ـــ كما مثل المصنفـــ : لفظًا }المنصوب{     
  ـــ ثل المصنفا مكم ـــ الفعل المتعدي :أحدها ،ناصبه أحد أمور أربعة ت هذا، ثم إنَّ ضرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو االسم المنصوب الذي  {المفعول بهاهلاء من به تعود إىل (أل) املوصولة يف املفعول، {باب المفعول به} 
  يقع به} 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٠٥الذهب للجوجري:=: شرح شذور ) ١(
 ) في (ب، ج): أل <اسم> موصول.٢(
 َها ِبُمْعَرِب اَألْفَعاِل َقلّْ َوَكْونُ     ، وشطر البیت الثاني هو:٩) باب الموصول:٣(
 .والصفة المشبهة، واسم المفعول، اسم الفاعلكاأللف والالم ال توصل إال بالصفة الصریحة ویعني أنَّ  

 .١/١٥٦، وشرح ابن عقیل:١/٤٤٥ك:=: توضیح المقاصد والمسال
 .الذي <الفعل> باب) في (ب، ج): ٤(
 ،٢/٤٠٧) =: شرح شذور الذهب للجوجري:٥(
 .) في (ب، ج): صریحٌ ٦(
 قوله: ضربت زیدًا.ب) ٧(
 .) في (ب، ج): مؤولٌ ٨(
 .٧: اآلیة:األنفال) سورة ٩(
 .٩٦لعبد الرحمن النجدي: ــــ ) =: حاشیة اآلجرومیة١٠(
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 : )١(المتعدي أشار إلیها في األلفیة بقولهوعالمة  
 َها َغْیِر َمْصَدٍر ِبِه َنْحُو َعِملْ             َعَالَمُة اْلِفْعِل اْلُمَعدَّى َأْن َتِصْل       

 : )٣(بقوله )٢("المفعول"ثم أشار إلى كونه ینصب 
 ...........................               .........َفاْنِصْب ِبِه َمْفُعوَلهُ       
 : )٥(، وٕالیه أشار في األلفیة بقولهغمفعول بالِ  هِ فأمر  ،)٤(ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمرِهِ نحو:  ،الوصف :ثانیها

 ...........................              لِ ـــي اْلَعمَ ـــٍل فِ ــِه اْسُم َفاعِ ــَكِفْعلِ       
وٕالیه أشار في األلفیة  ،فالناس مفعول دفع ،)٦(َوَلْوَال َدْفُع الّلِه النَّاَس نحو:  ،المصدرثالثها: 

 : )٧(بقوله
 .........................              ِبِفْعِلِه اْلَمْصَدَر َأْلِحْق في اْلَعَملْ       

 َقبََّل، )٩(اسم مصدر :بلة، فقُ )٨()الرَُّجِل اْمرَأَتُه اْلُوُضوءُ  ةِ ِمْن ُقْبلَ (نحو:  ،رابعها: اسم المصدر
  )١٠(:بقوله في األلفیة وٕالى عمل اسم المصدر أشار ،وامرأَته ـــ بالنصب ــــ مفعوله

 َوالْسِم َمْصَدٍر َعَملْ  ..............................              ........        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠) باب تعدي الفعل ولزومه:١(
 ،أغلقته البابَ  :نحو ،تعود على غیر المصدر وهي هاء المفعول به وعالمة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء

فمثال  ،فإنها تتصل بالمتعدي والالزم فال تدل على تعدي الفعل ،واحترز بهاء غیر المصدر من هاء المصدر
 :أي ،قمته القیامَ  :ومثال المتصلة بالالزم ،زیداً  ضربت الضربَ  :أي ،ضربته زیداً  الضربَ  :المتصلة بالمتعدي

 .١/٤٦٢، والتصریح:١/٤٣٨، وشرح األشموني:٢/٦٢٠=: توضیح المقاصد والمسالك: ،القیامَ  قمتُ 
 .) في (ب، ج): المفعول <به>٢(
 ، والبیت بتمامه: ٢٠) باب تعدي الفعل ولزومه:٣(

 َتَدبَّْرُت اْلُكُتبْ  :َعْن َفاِعٍل َنْحوُ             َفاْنِصْب ِبِه َمْفعوَلُه ِإْن َلْم َیُنْب                    
 .٣، اآلیة:الطالق) سورة ٤(
 ِه ِبَمْعِزلِ ِإْن َكاَن َعْن ُمِضیَّ      ، وعجز البیت هو:٣٠) باب إعمال اسم الفاعل:٥(
 .٢٥١: اآلیة:البقرة) سورة ٦(
دًا َأْو َمَع َألْ        ، وعجز البیت هو:٣٠) باب إعمال المصدر:٧(  ُمَضافًا َاْو ُمَجرَّ
، ومعرفة السنن ١/١٣٦و=: سنن الدارقطني: ، إلى عبد اهللا بن مسعود،٢/٦٠:القول منسوب في الموطأ )٨(

 .١/٣٧٢للبیهقي: ــــ واآلثار
     أ وضوءًا،في الداللة على معناه ولكن خالفه بخلوه من بعض ما في فعله، نحو: توضَّ  ى مصدره) هو ما ساو ٩(

 .١٠٧، الحدود النحویة:١٨٤الحدود في النحو:كتاب وشرح  ،٤٩٢شرح شذور الذهب البن هشام:=: 
 ، والبیت بتمامه:٣٠) باب إعمال المصدر:١٠(

 لْ ـــــــَدٍر َعمَ ــــــُه َوالْسِم َمصْ ـــــَمَحلَّ               ِإْن َكاَن ِفْعٌل َمَع َأْن َأْو َما َیُحّل            
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۲۳۹ 

): أشار به إلى أن الباء بمعنى علیه :أيّ وقوله: ( ،والصحیح ما ذكرنا ،هوأبهم المصنف ناصب
): الصادر من الفاعلوقوله: ( ـــــ، كما علمت ـــــعلى مسماه  :أي ،(على) على حذف مضاف

المراد بالوقوع  نَّ إوهو الحدث، ثم  ،اللغوي :كالم المصنف في إلى أن المراد بالفعل به أشار
زیدًا،  نحو: ما ضربتُ  ،أو االنتفاء ـــ لكما مثَّ ــــ لیشمل التعلق على سبیل الثبوت  ؛مطلق التعلق

 ـــكما مرـــ به، ولكن ما لم یحكم على لفظهما  ینفخرج باالسم الفعل والحرف، فال یكونان مفعول
المفعول بأن ، وخرج بالمنصوب المرفوع والمجرور، فإن رفع )١(أو قد قامَ  : كتبتُ ككقول ،جاز وٕاالَّ 

مفعوًال به  سمَّ لم یُ  ،زیدٍ  كأعجبني ضربُ  :نحو ،نحو: ُضِرَب زیٌد، أو جرَّ  ،ناب عن الفاعل
 ...الخ،إلیه، وخرج بالذي یقع به اً والثاني مضاف ،ى األول نائبًا عن الفاعلسمَّ بل یُ  ،اصطالحاً 

 بخاصة من خواصه، وعارض من عوارضه وهو  :أي ،)بالرسموقوله: ( ،جمیع المنصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فزيدًا اسم منصوب وقع عليه الفعل، وهو  {نحو: ضربُت زيدًا}الصادر من الفاعل  {الفعل}عليه  أي:
فالفرس مفعول به؛ ألنَّه وقع عليه فعل الفاعل وهو  {وركبُت الفرس}الضرب، وهذا تعريف بالرسم ــــ كما مّر ــــ 

من حنو: ظاهر ما تقدم ذكره} {مضمر، فالقسم {ظاهر و} قسم  {قسمان}أي: املفعول به  {وهو}الركوب 
هو الذي  {منفصل فالمتصل}قسم  {متصل و}أيضًا قسم  {والمضمر قسمان}ضربُت زيداً وركبُت الفرَس 

{نحو نوعاً، األول: ضمري املتكلم وحده  {اثنا عشر}ال يتقدم على عامله، وال يفصل بينه وبينه بإالَّ، وهو 
الثاين ضمري املتكلم ومعه  {و}به، وهو مبين ال يدخله إعراب  زيٌد، فالياء من ضربين مفعول قولك: ضربني}

الثالث ضمري  {و}زيٌد، فنا مفعول به حمله نصب؛ ألنه اسم مبين  {ضربَنا}غريه او املعظم نفسه، حنو قولك: 
زيٌد، فالكاف من ضربك مفعول به مبين حمله نصب، وفتحته فتحة  {ضربك}املخاطب املذكر، حنو قولك: 

زيٌد، فالكاف املكسورة من  {ضربِك}الرابع ضمري املؤنثة املخاطبة، حنو قولك {و} تحة إعراب، بناء ال ف
اخلامس، ضمري املخاطب يف التثنية مطلقاً، حنو قولك:  {و}ضربك مفعول به، وهو مبين ال إعراب فيه 

السادس،  {و}، زيٌد، فالكاف ضمري املفعول به يف موضع نصب، وامليم واأللف عالمة التثنية {ضربكما}
زيٌد، فالكاف ضمري املفعول به يف موضع نصب، وامليم  {ضربكم}ضمري مجع الذكور املخاطبني، حنو قولك: 

 زيٌد، فالكاف {ضربُكنَّ}السابع ضمري مجع املؤنث يف اخلطاب، حنو قولك:  {و}عالمة اجلمع يف التذكري، 
 الثامن ضمري   {و}وحدها ضمري املفعول به يف حمل نصب، والنون املشددة عالمة مجع اإلناث يف اخلطاب، 

، فاهلاء يف موضع نصب على املفعولية، مبين ال إعراب عمرو {ضربه}املفرد املذكر الغائب، حنو قولك: زيٌد 
 ٌد، فاهلاء ضمري املفعول به املؤنث وموضعها زي {ضربها}التاسع ضمري املفردة الغائبة، حنو قولك هنٌد  {و}فيه، 

العاشر ضمري املثىن الغائب مطلقاً، حنو قولك:  {و}نصب على املفعولية وفتحتها فتحة بناء ال فتحة إعراب، 
  عمرٌو، فاهلاء ضمري املفعول به موضعها نصب وامليم واأللف عالمة التثنية،  {ضربهما}الزيدان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، من النص المحقق.١٥٦ب المفعول الذي لم یسم فاعله: ص) =: با١(
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وٕاال  ]ظ: ٦٣[ : أي أصالة،)١(): قال الفیشيلخإوالهاء... وال تقع الكافوقوله: ( ،النصب
ه أو ضربُ  اً ك زیدنحو: أعجبني ضربُ  ،وذلك إذا وقعا فاعلین بالمصدر ،ب العروض یقعانبحسف

 ـم. واهللا أعلــ ،ال یقعان مرفوعین مع الفعل، وأما مع االسم فیقعان :زیدًا، أو تقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمرٌو، فاهلاء مفعول به وامليم  {ضربهم}احلادي عشر، ضمري مجع الذكور الغائبني، حنو قولك: الزيدون  {و}
{ضربهنَّ} الثاين عشر، ضمري مجع اإلناث الغائبات، حنو قولك: اهلندات  {و}عالمة اجلمع يف التذكري، 

كرناه من أنَّ الكاف أو اهلاء وحدمها عمرٌو، فاهلاء ضمري املفعول به والنون املشددة عالمة مجع اإلناث، وما ذ 
ا يقعان يف موضع النصب  هو الضمري هو الصحيح، وال تقع الكاف واهلاء املتصلتان يف موضع الرفع أصًال، وإمنَّ

وهو الذي يتقدَّم على عامله أو يقع بعد إالَّ أو ما يف معناها،  {المنفصل}الضمري  {و} أو اخلفض فقط،
أكرمَت، أو ما أكرمَت إالَّ إيَّاي،  {نحو قولك: إيَّاي}األول: ضمري املتكلم وحده  نوعًا أيضاً، {اثنا عشر}

الثاين:  {و}فإيَّا وحدها فيهما ضمري املتكلِّم يف موضع نصب على املفعولية، والياء املتصلة هبا حرف تكلم، 
كرمَت إالَّ إيَّانا، فإيَّا وحدها أكرمَت، أو ما أ {إيَّانا}ضمري املتكلم ومعه غريه أو املعظم نفسه، حنو قولك: 

الثالث  {و}ضمري املفعول به يف موضع نصب ونا املتصلة هبا عالمة اجلمع من املتكلم مع املشاركة أو التعظيم، 
أكرمُت أو ما أكرمُت إالَّ إيَّاك، فإيَّا ضمري املفعول به والكاف  {إيَّاك}ضمري املفرد املخاطب، حنو قولك: 

أكرمُت أو ما  {إيَّاِك}الرابع ضمري املفردة املخاطبة، حنو قولك:  {و}به حرف خطاب  املفتوحة املتصلة
اخلامس ضمري املثىن املخاطب  {و}أكرمُت إالَّ إيَّاِك، فإيَّا ضمري املفعول به، والكاف املكسورة حرف خطاب 

مري املفعول به، والكاف وامليم واأللف أكرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ إيَّاكما، فإيَّا ض {إيَّاكما}مطلقاً، حنو قولك: 
أكرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ  {إيَّاكم}السادس ضمري مجع الذكور املخاطبني، حنو قولك:  {و}عالمة املثىن، 

السابع ضمري مجع املؤنث  {و}إيَّاكم، فإيَّا ضمري املفعول به، والكاف حرف خطاب، وامليم عالمة اجلمع، 
أكرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ إيَّاُكنَّ، فإيَّا ضمري املفعول به والكاف حرف  اكنَّ}{إيَّ املخاطب، حنو قولك: 

الثامن ضمري املفرد املذكر الغائب، حنو {و}خطاب والنون املشددة حرف دال على مجع املؤنث يف اخلطاب، 
 {و}عالمة على الغيبة يف املذكر، أكرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ إيَّاه، فإيَّا ضمري املفعول به واهلاء  {إيَّاه}قولك: 

أكرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ إيَّامها، فإيَّا ضمري املفعول  {إيَّاهما}العاشر ضمري املثىن الغائب مطلقاً، حنو قولك: 
احلادي عشر ضمري مجع الذكور الغائبني، حنو قولك:  {و}به، واهلاء وامليم واأللف عالمة التثنية يف الغيبة، 

 {و}كرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ إيَّاهم، فإيَّا ضمري املفعول به، واهلاء وامليم عالمة اجلمع يف التذكري، أ {إيَّاهم}
أكرمُت، أو ما أكرمُت إالَّ إيَّاُهنَّ، فإيَّا ضمري  {إيَّاُهنَّ}الثاين عشر ضمري مجع املؤنث الغائب، حنو قولك: 

ناث يف الغيبة، وما ذكرته من أنَّ إيَّا وحدها هي الضمري، املفعول به واهلاء والنون املشددة عالمة مجع اإل
 واللواحق هلا حروف تكلم وخطاب وغيبة وتثنية ومجع هو الصحيح.       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة.ثر على حاشیة الفیشي على شرح األزهري لآلجرومیلم نعمر سابقًا أننا ) ١(
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 }باب المصدر{
 

): یؤخذ منه الخ...على المفعولیة بالمنصو قول األزهري ( ،هذا هو الثاني من المنصوبات      
المنصوب على  ،بالمصدر هنا مراد المصنف نَّ أالمصدر یكون مفعوًال مطلقًا وغیره، و  أنَّ 

المصدر یكون مرفوعًا ومجرورًا، فال یكون  ألنَّ  ؛ال مطلق المصدر، وهو كذلك المطلقة المفعولیة
 :)٣(المفعول المطلق، ثم فسره بقوله )٢(/في الترجمة/، والذي یقتضیه قول األلفیة )١(مفعوًال مطلقاً 
 .................َمْدُلوَلِي اْلِفْعلِ           َاْلَمْصَدُر اْسُم َما ِسَوى الزََّماِن ِمْن           

من وجه یجتمعان  ،عمومًا وخصوصاً  ،بین المصدر والمفعول المطلق أنَّ  إنهما مترادفان، والحقُّ  
مفعول مطلق  :فسوطاً  ،طاً وْ ه سَ ضربًا، وینفرد المفعول المطلق في نحو: ضربتُ  هفي نحو: ضربتُ 

فاعل  :كفضربُ  ،كوینفرد المصدر في نحو: أعجبني ضربُ  ،)٤(ولیس بمصدر، ألنه اسم آلة
 . )٥(ألنه غیر منصوب ،مصدر غیر مفعول مطلق

الحدث المشتمل على  اسم من حیث هو المصدر حقیقةً  اعلم أنَّ  :}المصدر هو االسم{      
 ألنَّ  ؛اسم المصدر ،الخ...وبالمشتمل ،حروف فعله، فخرج باسم الحدث ما عدا المصدر واسمه

نحو: اغتسل اغتساًال، واسم المصدر واسم الحدث الغیر  ،المصدر یجري على حروف فعله
 .فه تقریبًا على المبتدئوالمصنف عرَّ  ،)٦(اغتسل غسالً  :نحو ،الجاري على حروف فعله

 :)٧(ها في األلفیة بقولهیلاأشار  ،لم یبین ناصبه، والمشهور أنه أحد أمور ثالثة :}المنصوب{     
  .............................                اْو َوْصٍف ُنِصبْ ِبِمْثِلِه َأْو ِفْعٍل          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المنصوب{المصدر هو االسم املنصوب على املفعولية املطلقة {باب المصدر} 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٩٠، ودلیل السالك:١/٤٩٠والتصریح: ،٤٦٧األشموني:شرح و  ،١٩١شرح ابن الناظم على األلفیة:) =: ١(
  .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن٢(
 َكَأْمٍن ِمْن َأِمنْ َمْدُلوَلِي اْلِفْعِل       هو: بتمامه الشطر الثاني، و ٢١) باب المفعول المطلق:٣(
المحذوف، ثم حذف حرف الجر، وأقام ) ضربته َسْوطًا، أي: ضربته ضربًا بَسْوٍط، فبسوٍط: صفة المصدر ٤(

=:    المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه، السوط ُمقام المصدر، أو یكون التقدیر: ضربته ضربًا ذا سوٍط، فحذف
  .١/٤٦٨والمساعد: ،٢/٤٥١الصفوة الصفیة:و  ،١/٣٥٠ى الكافیة:شرح الرضي عل

قلت: ال،  مفعول المطلق والمصدر مترادفان؟فإن قلت: هل ال((: ٢/٦٤٤قال المرادي في توضیح المقاصد: )٥(
مجراه كاسم  غیر مصدر، بل جاریاً  فقد یكون المفعول المطلق ،بل بینهما عموم من وجه وخصوص من وجه

   .))وقد یكون المصدر غیر مفعول مطلق نحو: یعجبني ذهابكلك المصدر واآللة، وغیر ذ
وشرح شذور الذهب  ،١/٤٦٣ساعد:المو  ،٢/١٦٩وشرح ابن عقیل: ،٢/١٥٧شرح اللمحة البدریة: ) =:٦(

 .١/٤٢٠، والتصریح:٢/٤٢٦للجوجري:
 َوَكْوُنُه َأْصًال ِلَهِذیِن اْنُتِخبْ ، والشطر الثاني هو:       ٢١) باب المفعول المطلق:٧(
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مفعول  :فجزاء )١(﴾َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزآُؤُكْم َجَزاءً قوله تعالى: ﴿ له، فمثال نصبه بمصدر آخر مماثل
 )٢(﴾َوَكلََّم الّلُه ُموَسى َتْكِلیماً ﴿+قوله تعالى:  ومثال المنصوب بالفعل ،مطلق عامله جزاؤكم

افَّاِت َصّفاً قوله تعالى: ﴿ )٣(ومثال المنصوب بالوصف+ مفعول مطلق عامله  :فصفاً  )٤(﴾َوالصَّ
 . )٥(فَّ اسم فاعل من صَ  ،ةجمع صافَّ  ،الصافات

في تصریف  فإن قلت: لیس من ضروریات المصدر أن یجيء ثالثاً  :}یجيء ثالثاً الذي {     
 ،ضرباً  بَ رَ الفعل، فقد یمكن أن یأتي ثانیًا وثالثًا ورابعًا، وهكذا بحسب ما یرید الناطق فتقول: ضَ 

 قلت: أجیب عنه: بأنَّ  ،بًا وهكذارْ ضَ  فهو ضاربٌ  )٦(+وَضَرَب َیْضِرُب+ ،باً رْ ضَ  بُ رِ ضْ یَ  بَ رَ وضَ 
العامل فیه أكثر ما  ألنَّ  ؛أهل التصریف اصطلحوا على أن یجعلوه ثالثًا مقدمًا على األوصاف

من المضارع،  األمر مقتطفٌ  قدموه على فعل األمر؟ وأجیب عنه: بأنَّ  مَ یكون فعًال، لكن یقال لِ 
 . )٧(ضروبٌ مَ و  اربٌ بًا فهو ضرْ ضَ  بُ رِ ضْ یَ  بَ رَ فلذا ال یذكرونه، وٕانما یقولون مثًال: ضَ  ،ه هوفكأنَّ 
 ل، فجعل فیهاالجد وكان كثیرَ  ،ن فاســــم ى األندلس طالبٌ ــــعل مَ دِ ): قال الراعي: قَ لطیفة(     

ونص  ،هــــالذي یدرس فی )٨("على الموضعأها ــــقصوأل"ة ـــــي ورقـــــا فـــهمجعلبعض الطلبة بیتین و 
 ]و: ٦٤[ :)٩(البیتین

 ي القیـاسِ ــوف في الكتابِ  ادلُ ـــجیُ             فـاسِ  لِ ـــــــن أهـــــــــم أتانا طـالبٌ            
 يسفهو فا )١٠(وًَّا"ـسُ فُ "و ـسُ فْ ا یَ ـسَ فَ             كـنْ ـــــول هِ ــــــــبـبـلدت ـاَس ـــا فـــــوم           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فإنك تقول:  {نحو: ضرَب}كما إذا قيل لك: صرِّْف   {ثالثًا في تصريف الفعل}  حال كونهالذي يجيء}  
فضْربًا مصدٌر جاء ثالثًا يف تصريف الفعل؛ ألنَّ ضَرَب هو األوَّل، ويضِرُب هو الثاين،  {يضرُب ضْربًا}ضَرَب 

قسٌم {لفظي و} قسم  {على قسمين}أي: املصدر املنصوب الواقع مفعوًال مطلقاً،  {وهو}وضْرباً هو الثالث، 
   ،ألنَّه ال خيلو إمَّا أن يوافق لفظ املصدر لفظ فعله الناصب له أو ال {معنوي}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .﴾وراً ــــمَّْوفُ  َزاءً ــــَزآُؤُكْم جَ ـــَهنََّم جَ ــن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفِإنَّ جَ ـْب َفمَ ــَقاَل اْذهَ ﴿ة بتمامها: ـــ، واآلی٦٣، اآلیة:راءـــاإلس) سورة ١(
 .١٦٤) سورة النساء، اآلیة:٢(
 .+...+ لیس في (ب، ج) ما بین )٣(
 .١) سورة الصافات، اآلیة:٤(
   .١/٤٩٠، والتصریح:٤٦٥ــــ١/٤٦٤:على تسهیل الفوائد ، والمساعد٢/٤٤٨) =: الصفوة الصفیة:٥(
 .+...+ لیس في (ب، ج)ما بین ) ٦(
 /و.١٠٨) =: تعلیق الدرة الشنوانیة:٧(
 .) في (ب، ج): وألزقهما على الموضع٨(
في شرح الراعي على اآلجرومیة الموسوم بــ (عنوان اإلفادة ألخوان  الوافر، ولم نعثر علیهمایتان من ) الب٩(

 االستفادة)، ولعله في كتاب نحوي آخر لم نطلع علیه.
 ) في (ب، ج): فساًء.١٠(
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 :بُ رْ فضَ  ل من صیغة إلى صیغة ال االشتقاق، وٕاالَّ یالتحو  ــكما مرـــ والمراد بالتصریف هنا 
 :)٢(، وفي األلفیة)١(على المختار ،الفعلُ  :بَ رَ ضَ باعتبار االشتقاق لِ  أصلٌ  المصدرُ 

 بْ ــــِذیِن اْنُتخِ ـــًال ِلهَ ــــُه َأصْ ـــــَوَكْونُ ...................            ..........          
 مكسورُ  الفعلَ  حَ رِ فَ  ألنَّ  ؛)٣("مطلق الحركة ال شخصها :أي" ،)في تحریك عینهوقوله: (     

): هذا مذهب الخ...القعود والجلوس بمعنى ألنَّ قوله: (و ، هامفتوحُ ر حًا المصدرَ العین وفَ 
 ،والجلوس یكون من قیامٍ  ،عود یكون من االضطجاعالقُ  أنَّ  )٥(، وذكر في المصابیح)٤(الجمهور

 .)٦(وقیل بالعكس
هكذا  )٧()"ل(وهو "ومسمى الالم  )،ج(هو و ى الجیم سمَّ مُ  :أي ،)لخإ...الجیم والالموقوله: (    

   .فالجیم اسم ال حرفٌ  وٕاالَّ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سواء  ،{لفظي}أي: املصدر  {فهو} فه األصول ومعناهيف حرو  {لفظ فعله}أي: املصدر  {فإن وافق لفظه}

فحروف قـََتَل هي حروف قْتًال بعينها  {نحو: قتلته قتًال}وافقه مع ذلك يف حتريك عينه، حنو: َفرَِح فـََرَحاً، أو ال 
 {دون}الناصب له {معنى فعله} أي: املصدر  {وإن وافق}إالَّ أنَّ الفعل مفتوح العني واملصدر ساكن العني 

{نحو:  ملوافقته للفعل يف املعىن دون احلروف {معنوي}أي: املصدر {فهو} يف حروفه {لفظه} موافقة 
فإنَّ املصدر الذي هو قعودًا موافق لفعله الذي هو جلس يف معناه دون لفظه؛ جلسُت قعودًا وقمُت وقوفًا} 

والالم والسني، وحروف قعوداً: فحروف جلس: اجليم ألنَّ القعود واجللوس مبعىن واحد وحروفهما متغايرة، 
ا يتمشى على  والقيام، القاف والعني والواو والدال، وكذا تقول يف الوقوف وهذا التقسيم الذي ذكره املصنف إمنَّ

مذهب املازين القائل: بأنَّ املصدر املعنوي ينصب بالفعل املذكور معه، وأمَّا على مذهب من يقول: إنَّه 
، فتقدير جلسُت قعوداً: جلسُت وقعدُت قعوداً فال، ومتثيله يف اللفظي باملتعدي منصوب بفعل مقدَّر من لفظه

 ويف املعنوي بالالزم لإليضاح ال للتخصيص،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمطالع  .١/٢١٧وتوضیح المقاصد والمسالك: ،٢/١٧٨وشرح التسهیل: ،١/١٩٠:نصاف=: اإل) ١(
 .١/٣٩٢السعیدة:

                 ِبِمْثِلِه َأْو ِفْعٍل اْو َوْصٍف ُنِصبْ     ، والشطر الثاني هو:٢١باب المفعول المطلق:) ٢(
 .شخصها<في>مطلق الحركة ال  : <في>أي) في (ب، ج) ٣(
 .١/٢٧٦:شرح المفصلو  ،٤/٨١) =: الكتاب:٤(
     .١/٢٠٤:لهروي القاريل ـــ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح) أي: ٥(
 .  ١٦٤:ـــــ ألبي هالل العسكري الفروق اللغویة ) =:٦(
 .(ل)) في (ب، ج): وهو <شكل> ٧(
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۲٤٤ 

 ألنَّ  ؛قال الرضي: وهو األولى ،)٣(والسیرافي )٢(): وكذلك المبرد)١(على مذهب المازنيوقوله: (
ل في ): مثَّ الخ...إذ كل منهما یجريوقوله: ( ،)٤(وال ضرورة تلجئ إلیه ،التقدیر عدمُ  األصلَ 

 :المعنوي بالالزم، ومثال المتعدي فیه في لقیامًا، ومثَّ  قمتُ  :اللفظي بالمتعدي، ومثال الالزم فیه
 .ةً بَّ حَ أي: مَ  ،ةً قَ أحببته مَ 

 .)٥("واهللا أعلم" 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذ كل منهما جيري مع املتعدي والالزم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن من أهل البصرة، أخذ عن أبي عبیدة أبو عثمان، بكر بن محمد المازني، من بني مازن بن شیباهو ) ١(

اخبار النحویین = ترجمته في:  ه)،٢٤٩المبرد، توفي سنة (واألصمعي، وأخذ عنه أبو العباس 
، ٢٨٥ـــــ١/٢٨٣، ووفیات األعیان:١٤٥ـــــ١/١٤٠:ات األدباء، ونزهة األلباء في طبق٦٢ـــــ١/٥٨:البصریین
وهمع  ،١/٤٦٧والمساعد على تسهیل الفوائد: ،١/١٩١رأیه في: األصول في النحو: و= ،٢/٦٩واألعالم:
 .٢/٧٤الهوامع:

  ) أبو العباس، محمد بن یزید المبرِّد، إمام العربیة ببغداد في زمانه، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني، ٢(
، ١٤٢ـــــ٥/١٤١والوافي بالوفیات:، ٧٤ـــــ١/٧٣= ترجمته في: أخبار النحویین البصریین: ه)،٢٨٥توفي سنة (
 .٧٤ـــــ١/٧٣في: المقتضب: ، و = رأیه٧/١٤٤األعالم:، و ١/٢٦٩وبغیة الوعاة:

، أخذ اللغة عن سیراف من بالد فارسأبو سعید، الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان السیرافي نسبة إلى هو ) ٣(
 وشرح أبیات سیبویه، البصریین وشرح كتاب سیبویه، أبي زید والنحو عن ابن السراج، له كتاب أخبار النحویین

، ١٩٦ــــــ٢/١٩٥، واألعالم:٤/٣٦٧، وشذرات الذهب:١/٥٠٧:= ترجمته في بغیة الوعاة ه)،٣٦٨توفي سنة (
 .١/٢٥رأیه في: شرح أبیات سیبویه:= و
 .١/٣٥٢الكافیة: ) =: شرح٤(
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم٥(
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 }المكان وظرفِ  مانِ الزَّ  ظرفِ  بابُ {
 

یأتي للمصنف،  :، واصطالحاً )١(الوعاءُ  :هذا هو الثالث والرابع من المنصوبات، والظرف لغةً     
ف كل واحد المصنِّ  وأفردَ  )،في(ا على معنى مالشتراكهما في كونه ؛واحد باب هما فيعَ وجمَ 

): أشار إلى الخ...بالمفعول نیالمسمیقول األزهري: ( ،تقریبًا على المبتدئ ،)٢(بتعریف خاص
هما ادؤ وم ،المفعول فیه :الزمان والمكان، ومنهم من یقول )٣("بظرف"ا ممن النحاة من یسمیه أنَّ 

 . )٤(واحد
): أخرج عبارة المصنف عن ظاهرها الخ...باللفظ الدالقول األزهري: ( :}المنصوب{   

لیشمل ما إذا  ؛باللفظ األزهري وعبَّر)، في(النصب على إسقاط الخافض الذي هو  المقتضیة أنَّ 
نحو: أنا  ،سم الفاعلافعل مما یعمل فیه كالغیر  وأكان الناصب فعًال كسائر أمثلة األزهري، 

 ،ل على المعنى الواقع في ذلك الزمان، وهو السیراغدًا، فالعامل في غدًا هو سائر، وهو د سائرٌ 
 ـــ لكما مثَّ  ـــ العامل كما یكون مذكوراً  ثم إنَّ  )،في(فهو على معنى  ،روف في غدٍ ظوالسیر م

؟ وٕالى تقسم الظرف إلى زمان جوابًا لمن قال: متى قدمتَ  ،الجمعة نحو: یومَ  ،یكون محذوفاً 
 :)٥(، أشار في األلفیة بقولهوتعریفهما ومكان

َنا              ِفي ِباطَِّراٍد َكُهَنا اْمُكْث َأْزُمَنا                 الظَّْرُف َوْقٌت َأْو َمَكاٌن ُضمِّ
 :)٧(بقوله )٦("محذوفًا أشارأو وٕالى ناصبه مذكورًا "

 دََّراــــــــــــِوِه ُمقَ ـــــــَكاَن َوإِالَّ َفانْ                  َفاْنِصْبُه ِباْلَواِقِع ِفیِه ُمْظَهَرا             
 ، وخرج زمان فلیسا باسم )في(، فإنهما وٕان كانا بمعنى المكان والحالُ  اسمُ  ،فخرج باسم الزمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب}املسميني باملفعول فيه  {باب ظرف الزمان وظرف المكان}
  باللفظ الدال على املعىن الواقع فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤/٢٧٤٧العرب:=: لسان  ،وجمعه ظروف ،لشبهه به ) وسّمي بالوعاء١(
ظرُف الزمان هو: اسم الزمان المنصوب ((، بقوله: ١٨في متن اآلجرومیة:) عرف المصنف كل واحٍد منهما ٢(

نحو: الیوَم، واللیلَة، وَغْدَوًة، وُبْكَرًة، وَسَحَرًا، وَغَدًا، وَعَتَمًة، وصباحًا، ومساًء، وأَبَدًا، وأَمَدًا، وحینًا، وما  )في(بتقدیر 
نحو: أماَم، وَخْلَف، وُقدَّاَم، ووراَء، وَفْوَق،  )في(وظرف المكان هو: اسم المكان المنصوب بتقدیر ، أشبه ذلك

 .))وَتحَت، وِعنَد، وَمَع، وٕازاء، وِحَذاَء، وِتلَقاَء، وهنا، وَثمَّ، وما أشبه ذلك
 .) في (ب، ج): بظرفي٣(
 .٢١٧، والحدود النحویة:٢١٨الحدود في النحو: كتاب ، وشرح٢٢٤التعریفات:و  ،٢٢٩شرح قطر الندى:=: ) ٤(
 .٢٢) باب المفعول فیه، وهو المسمى ظرفًا:٥(
  .فیة>في األل< محذوفًا أشارأو وٕالى ناصبه مذكورًا : (ب، ج) ) في٦(
 .٢٢) باب المفعول فیه، وهو المسمى ظرفًا:٧(
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 اصطالحًا، وخرج بتقدیر، فال یقال لهما ظرف زمان الزمان المجرور والمرفوعُ  اسمُ  ،بالمنصوب
نحو قوله تعالى:  ،الزمان المنصوب الذي لیس على تقدیر حرف أصالً  اسمُ  )،في(معنى 

ألنهم ال یخافون  ؛]ظ: ٦٤[ ،فیومًا مفعول به ال ظرف )١(﴾َوَیَخاُفوَن َیْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطیراً ﴿
 . )٢(ٕانما یخافون نفس الیومو  ،شیئًا في الیوم

ه ال إشارة إلى أنَّ  )،معنى( :قدر األزهري هذا المضاف الذي هو :}في{ )معنى(وقوله:     
وقوله:  ،)٣(ح بها وصار اسم زمان مجرورًا خرج عن الظرفیة اصطالحاً صرَّ  ، فإنْ )فيـ(بیصرح 

خالفًا  ،اسم الزمان ه:قولبفكل ما یخرج به خرج  ): لبیان الواقع، وٕاالَّ الدالة على الظرفیة(
 ،اسم الزمان ینصب على الظرفیة مطلقاً  :أي ،)الخ...سواء في ذلك المبهموقوله: ( ،)٤(لبعض

له یحصره، سواء  قال الرضي: المبهم من الزمان ما ال حدَّ  ،أو مختصاً  هماً بال فرق بین كونه م
كان  حصره نكرةً تنهایة  هكالحین والزمان، والمختص منه ما ل كحین وزمان، أو معرفةً  كان نكرةً 

، وٕالى كون )٥(نحو: یوم الجمعة ولیلة القدر وشهر رمضان ،نحو: یوم ولیلة وشهر، أو معرفةً 
 : )٦(أشار في األلفیة بقوله ،ظرف الزمان ینصب على الظرفیة مبهمًا أو مختصاً 

 ..........                ...........................َوُكلُّ َوْقٍت َقاِبٌل َذاكَ          
وال "): هذا هو الیوم في الشرع، الخ...من طلوع الفجر: قول األزهري: (}الیومنحو: {     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو من طلوع الفجر  {نحو: اليوم} الدالة على الظرفية، سواء يف ذلك املبهم واملختص {في}معىن  {بتقدير}

  وهي من غروب الشمس إىل طلوع  {والليلة}إىل غروب الشمس، تقول: صمت اليوم أو يوماً أو يوم اخلميس، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠) سورة اإلنسان، اآلیة:١(
ِإنَّا َنَخاُف ﴿یومًا) و (حیُث) من قوله تعالى: لیس من الظروف ((( ٢٣٠قال ابن هشام في شرح قطر الندى:) ٢(

بَِّنا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریراً  [سورة  ﴾الّلُه َأْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرَساَلَتهُ ﴿]، وقوله تعالى: ١٠:اإلنسان[ ﴾ِمن رَّ
]، فإنهما وٕان كانا زمانًا ومكانًا فإنهما لیسا على معنى (في) وٕانما المراد أنهم یخافون نفس الیوم، ١٢٤األنعام:

وأن اهللا تعالى یعلم نفس المكان المستحق لوضع رسالته فیه، فلهذا أعرب كل منهما مفعوًال به، وعامل (حیث) 
 .١/٥١٨، و=: التصریح بمضمون التوضیح:))عل رسالتهفعل مقدر دلَّ علیه (أعلم)، أي: یعلم حیث یج

 .١/٤٨٥، وشرح األشموني:١/٥٧٨، وشرح الرضي على الكافیة:١/٢٠٢) =: األصول في النحو:٣(
وِذْكر مقارنة المعنى أجود من ِذكر (تقدیر في)؛ ألن ((: ٢/٦٧٥شرح الكافیة الشافیة: في ) قال ابن مالك٤(

لفظ (في) مع كل ظرف، ولیس األمر كذلك؛ ألّن من الظروف ما ال یدخل علیه تقدیر (في) یوهم جواز استعمال 
 .٥١٧و=: فتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة: ،))م ظرفاً و(مع)، ولكنها مقارن لمعناها مادا(في) كـــ(عند) 

 .١/٥٧٩الكافیة: ) =: شرح٥(
 ، والبیت بتمامه:٢٢) باب المفعول فیه، وهو المسمى ظرفًا:٦(

 .اَیْقَبُلُه اْلَمَكاُن ِإالَّ ُمْبَهمَ                َوُكلُّ َوْقٍت َقاِبٌل َذاَك َوَما 
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، واللیلة من )٢(من طلوع الشمس إلى غروبها :الیوم لغة :، وقیل)١("في اللغة على قولو  ،إشكال
، وما بین طلوع )٣(غروب الشمس إلى طلوعها، وقیل: اللیلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر

 الفجر وطلوع الشمس لیس من الیوم وال من اللیلة. 
): ویكون حینئذ ممنوعًا من الصرف الخ...وبعدمه مع التعریفقول األزهري: ( :}وغدوة{     

 :) أيوهي من صالة الصبحوقوله: ( ،)٤(هابعد كرةَ للعلمیة والتأنیث اللفظي، ومثل هذا یقال في بُ 
 من وقت صالة الصبح.

والعدل  ،للعلمیة ؛: فیكون ممنوعًا من الصرفالخ)...تنوین إذابالقول األزهري: ( :ًا}ر حَ وسَ {     
 :)٥(وفي األلفیة ،ر باأللف والالمحَ عن السَّ 

 ِإَذا ِبِه التَّْعِییُن َقْصدًا ُیْعَتَبرْ              َسَحْر  َواْلَعْدُل َوالتَّْعِریُف َماِنَعاً               
الیوم من طلوع الفجر  أنَّ  لما مرَّ  ،الجمعة یومِ  ر لیلةِ حَ سَ  :): أيمعةالجُ  یومِ  رَ حَ أو سَ (وقوله: 

 ر آخر اللیل. حَ والسَّ 
 ظرف متسع، )بعد( ألنَّ  ؛یومك بَ قِ عَ  :): األولى أن یقولبعد یومكقول األزهري: ( :}وغداً {    

 الي. مو للیوم ال وغدًا اسمٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ بالتنوين مع التنكري، وبعدمه مع التعريف ــــ   {وغدوًة} أو ليلة اجلمعة، الفجر، تقول: اعتكفُت الليلة أو ليلةً 
ـــ بالتنوين وتركه {وبكرًة} وهي من صالة الصبح إىل طلوع الشمس، تقول: أزورك غدوًة أو غدوة يوم االثنني 

ح، وقيل: من طلوع على ما تقدَّم يف غدوة ــــ وهي أول النهار، وأوَّل النهار من طلوع الفجر على الصحي
بالتنوين إذا مل ترد به سحر يوم بعينه، وبال تنوين إذا {وسحرًا} الشمس، تقوُل: أجيئك بكرًة أو بكرة النهار، 

أردت به ذلك، وهو آخر الليل قبيل الفجر، تقول: أجيئك يوم اجلمعة سحراً  أو سحر يوم اجلمعة، أو أجيئك 
 {وعتمة}أنت فيه تقول: أكرمك غداً،  الذي بعد يومك الذي وهو اسم اليوم {وغدًا}سحرًا من األسحار،

وهو أول النهار، تقول: انتظرك  {وصباحًا}وهي ثلث الليل األول، تقول: آتيك عتمًة أو عتمة ليلة اخلميس، 
 ــــ باملد ـــ وهو من الظهر إىل آخر النهار، تقول: أجيئك مساًء أو مساء {ومساء}صباحاً أو صباح يوم اجلمعة، 

   يوم اخلميس، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال إشكال في اللغة على قول.) في نسخة (ج): ١(
من  غروب الشمس، بخالف النهار فإنه زمان ممتد شرعًا : زمان ممتد من طلوع الفجر الثاني إلى) الیوم ٢(

=: المصباح المنیر في غریب  ،یقال: صمت النهار وال ،صمُت الیومَ  ولذلك یقال:، طلوع الشمس إلى غروبها
 ٣٤/١٤٣، وتاج العروس:٩٨١، والكلیات:٣٣١على مهمات التعاریف:، والتوقیف ٢/٦٨٢الشرح الكبیر للحموي:

 .٥/٤١١٥، ولسان العرب:١٠/٣٩٦) =: المحكم والمحیط األعظم:٣(
 .٣/١٢١٧د والمسالك:، وتوضیح المقاص٢/٢٠٢) =: شرح التسهیل:٤(
 .٤٦) باب ما ال ینصرف:٥(
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  ال أكلمه ما دام الناس موجودین في الدهر.  :) أياآلبدین دَ بَ أ أوْ قول األزهري: ( :}وأبداً {    
باعتبار اللغة، وأما عند الفلكیین فهي  :أي ،)وساعةقول األزهري: ( :}وما أشبه ذلك{    

هو ثابت ما وقوله: ( ،أربع وعشرون مع النهار منها )١()]للیلاف[(مخصوصة بقدر معلوم 
تعریف المتصرف منها ٕالى و  ...الخ،ومفعوالستعمل مبتدأ وخبرًا وفاعًال ): بأن یُ الخ...فالتصرّ 

 :)٢(أشار في األلفیة بقوله
 َفَذاَك ُذو َتَصرٍُّف ِفي اْلُعْرفِ              ْرِف ـــْرَفًا َوَغْیَر ظَ ــَوَما ُیَرى ظَ              

): وهو ما هو منفي التصرفوقوله: ( ،): هو الذي فیه تنوین التمكین كما مرَّ نصرافاال و وقوله: (
وٕالیه أشار  ،)منـ(جر بالالذي یلزم النصب على الظرفیة أو یخرج عنها إلى حالة تشبهها وهو 

 :)٣(في األلفیة بقوله
 ًة َأْو ِشْبَهَها ِمَن اْلَكِلمْ َظْرِفیَّ             َوَغْیُر ِذي التََّصرُِّف الَِّذي َلِزْم               

 شعبان :وهو كذلك فمنها ،غیرهما موجود ): یؤخذ منه أنَّ الخ...رةكْ وة وبُ دْ غُ  :نحووقوله: (
 . )٤(لمن أنكر وجود غیرهما اً ورمضان خالف

): المبهم من المكان ما لیست له صورة وال الخ...المبهمقول األزهري: ( :}وظرف المكان{   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي ثلث الليل األول، تقول: آتيك عتمًة أو عتمة ليلة اخلميس،  {وعتمة}أنت فيه تقول: أكرمك غداً، 

ــــ باملد ـــ وهو من الظهر  {ومساء}وهو أول النهار، تقول: انتظرك صباحًا أو صباح يوم اجلمعة،  {وصباحًا}
وهو الزمان املستقبل الذي ال غاية  }{وأبداً إىل آخر النهار، تقول: أجيئك مساًء أو مساء يوم اخلميس، 

وهو ظرف لزمن مستقبل، تقول: ال أكلِّم زيدًا أمداً  {وأمدًا}ملنتهاه، تقول ال أكلِّم زيدًا أبدًا أو أبد اآلبدين، 
{وما وهو اسم لزمن مبهم، تقول: قرأُت حينًا أو حني جاء الشيخ،  {وحينًا}أو أمد الدهر أو أمد الداهرين، 

أمساء الزمان املبهمة، حنو: وقت وساعة وأوان، واملختصَّة، حنو: ضحى وضحوة، واعلم أنَّ  من أشبه ذلك}
هذه األمثلة منها ما هو ثابت التصرف واالنصراف كيوم وليلة ومنها ما هو منفي التصرف واالنصراف حنو: 

الظرفية لعدم تصرفه، ومنها ما سحر إذا كان ظرفاً ليوم بعينه فإنه ال ينّون لعدم انصرافه، وال يفارق النصب على 
 هو ثابت التصرف منفي االنصراف حنو: غدوة وبكرة علمني، ومنها ما هو ثابت االنصراف منفي التصرف،

 باللفظ الدال على املعىن الواقع {المنصوب}املبهم  {وظرف المكان هو اسم المكان}، حنو: عتمة ومساء
  وهو مبعىن قّدام، تقول: جلسُت أمام الشيخ،  نحو: أمام}{الدالة على الظرفية  {في}معىن  {بتقدير}فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من الناسخ، والتصویب من (ب، ج) ) في األصل: (في اللیل)، وهو وهمٌ ١(
 .٢٢) باب المفعول فیه، وهو المسمى ظرفًا:٢(
 .٢٢) باب المفعول فیه، وهو المسمى ظرفًا:٣(
  .٨٦:وحاشیة أبي النجا، ١/٤٨٩، و=: شرح األشموني:٢/٢٠٢) وهو ابن مالك في شرح التسهیل:٤(
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كالدار والبیت  محصورةٌ  وحدودٌ  له صورةٌ  )١("والمختص ما" ـــ ل المصنفكما مثَّ ـــ حدود محصورة 
بهمًا، وٕان إذا كان مُ  نصب، إالَّ ه ال یُ أنَّ  ]و: ٦٥[ إلى في تقیید األزهري بالمبهم إشارةٌ و  ،والمسجد

 :)٣(وفي األلفیة ،)٢(نصب على الظرفیةًا فال یُ كان مختصَّ 
 َیْقَبُلُه اْلَمَكاُن ِإالَّ ُمْبَهَما                     َوَما .......................           

إنها  :): هذا هو الحق خالفًا لمن قالاالجتماع لمكان سمٌ اوهو قول األزهري: ( :}ومع{      
 علیها.  )نمِ (بالتنوین ودخول  )معاً (تكون ظرف زمان ومكان، ولیست حرفًا بدلیل 

إشارة للمكان  : (اسم): ضبطه بذلك ألجل قولهالخ...بضم الهاءقول األزهري ( :}ناوهُ {      
بكسر الهاء وتشدید النون ــــ  ِهّنا ویقال ــــ بفتح الهاء وتشدید النون ــــ انّ ، وٕاال فیقال هَ )القریب
 به+شار به للمكان القریب، مع ما یشار ٕالى ما یُ و  ،لكنهما یشار بهما للمكان البعید ــــأیضاً 

 :)٥(أشار في األلفیة بقوله ،لبعیدا )٤(للمكان+
 البـیـتیـن ....كانِ اني المَ دَ             إلى  رْ شِ نا أَ هُ اهَ  ا أوْ نَ هُ وبِ              

 .)٦("واهللا أعلم"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو مرادف ألمام، تقول: جلست  {وقدَّام}و ضّد قّدام، تقول: جلسُت خلفك، وه {وخلف}أي: قّدامه، 
وهو املكان العايل، تقول:  {وفوق}ــــ باملّد ــــ وهو مرادف خللف، تقول: جلسُت وراءك،  ، {ووراء}قّدام األمري

ن وهو ملا قرب م {وعند}وهو ضد فوق، تقول: جلسُت حتت الشجرة،  {وتحت}جلسُت فوق املنرب، 
وهو اسم ملكان االجتماع، تقول: جلست مع زيد،  {ومع}املكان، تقول: جلسُت عند زيٍد، أي: قريبًا منه، 

بالذال املعجمة  {وحذاء}وهو مبعىن مقابل، تقول: جلست إزاء زيٍد، أي: مقابله،  {وإزاء}أي: مصاحبًا له، 
مبعىن إزاء، تقول: جلسُت تلقاء الكعبة،  تلقاء}{و واملد مبعىن قريباً، تقول: جلسُت حذاء زيٍد، أي: قريبًا منه، 

  بضم اهلاء وختفيف النون، اسم إشارة للمكان القريب، تقول: جلسُت هنا، أي: يف املكان القريب، {وُهنا}
{وما ،، أي: هنالك يف املكان البعيدــــ بفتح الثاء املثلثة ــــ اسم إشارة للمكان البعيد، تقول: جلسُت َمثَّ  {وَثمَّ}

 من أمساء املكان واألمكنة املبهمة، حنو: ميني ومشال وما أشبههما.أشبه ذلك} 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): والمختص <هو> ما١(
  .٢٣١شرح قطر الندى: ) =:٢(
 .٢٤٦ص: ت بتمامه في الهامش السادس،ی) مر الب٣(
 .) +...+ لیس في (ب، ج)٤(
 ، والبیتان بتمامهما هما:٨) باب اسم اإلشارة:٥(

 َداِنى اْلمَكاِن َوِبِه اْلَكاَف ِصالَ             ىـــْر إلِ ـــهاُهَنا أشِ  َوِبُهَنا أوْ                      
 اــــــْن أْو ِهنَّ ــــــَك اْنِطقَ ـــــأْو ِبُهَنالِ             ِفي الُبْعِد أْو ِبَثمَّ ُفْه أْو َهنَّا                     

 ) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم.٦(
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 }باب الحال{
 

 ،نًا للذاتمه على التمییز، وٕان كان التمییز مبیِّ وقدَّ  ،هذا هو الخامس من المنصوبات      
 ؛من العمدة الحال قریبٌ  ألنَّ  ؛نهامان على الهیئة ومبیِّ نها مقدَّ والذات ومبیِّ  ،للهیئة نٌ والحال مبیِّ 

وهو مشتق من  ،یكون منصوبًا ومجروراً  )١([(فإّنه)] منصوبًا، بخالف التمییز، لكونه ال یكون إالَّ 
هیئة  :، ثم الحال لغةً )٢(حسنةٌ  ث، فیقال حالٌ وتؤنَّ  ،حسنٌ  ر فیقال: حالٌ ذكَّ وتُ  ،ل واالنتقالالتحوُّ 

: )٤(}هو االسم{ما ذكره المصنف بقوله:  :، واصطالحاً )٣(اإلنسان التي هو علیها من خیر أو شر
َوُهْم نحو: ﴿ ،اسمیةً  یكون جملةً  ،راكباً  نحو: جاء زیدٌ  ،فإن قلت: الحال كما یكون اسمًا صریحاً 

َوَجاُؤوْا َأَباُهْم نحو: ﴿ ،، وتكون فعلیةً )خرجوا(الیة من الواو في ح وهم ألوفٌ  :، فجملة)٥(﴾أُُلوفٌ 
كون جارًا ومجرورًا، أو ی، وقد )٧(من الواو في (جاؤوا)+ + فجملة یبكون حالیة ،)٦(﴾ِعَشاء َیْبُكونَ 

لتأویل لك لُّ یدقلت: الجملة الواقعة حاًال في تأویل مفرد، و  ؟المصنف ذلك باالسم خصَّ فِلَم ظرفًا 
 : )٨(حیث قال مؤلفها ،یر األلفیة بموضععبت

 ..........................               ةْ َوَمْوِضَع اْلَحاِل َتِجيُء ُجْملَ             
سم الصریح، وٕان تعلقا بفعل فهما من القبیل الحال باوالظرف وعدیله إن تعلقا باسم فهما من 

 بأنْ  ،): المراد بها ما یأتي بعد تمام الكالمالفضلةقول األزهري: ( ،)٩(قبیل الجملة المؤولة بالمفرد
فال  یستغنى الكالم عنه، ما لیس المراد بهاو  ،أخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، كما یأتي لألزهري

  من اآلیة اآلتیة عند األزهري. )١٠(﴾نَ یْ بِ عِ َال یرد نحو: ﴿
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضلة و االسم}{باب الحال}:{الحال ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [(...)] زیادة واجبة للسیاق من (ب، ج)) ١(
، ١/٥٦٩:، والتصریح٣/١٥٥٧:وارتشاف الضرب ،٢/٤٨٠الصفوة الصفیة:و  ،٢/٣٢٢شرح التسهیل:) =: ٢(

 .٢/٢٢٣وهمع الهوامع:
 . ٤/١٦٨٠الصحاح:=: ) ٣(
نحو: الهیئات،  بقوله: هو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من ،١٦في متن اآلجرومیة: عرفه المصنف) ٤(

 .١٨٨والحدود النحویة:، ٣٦١والكلیات: ،٨١والتعریفات:، ٣٥:للزجاجي الجمل في النحوو=:  جاء زیٌد راكبًا،
 .﴾َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َخَرُجوْا ِمن ِدَیاِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت ﴿، وبدایتها: ٢٤٣ة البقرة، اآلیة:) سور ٥(
 .١٦) سورة یوسف، اآلیة:٦(
 .+...+ لیس في (ب، ج) ما بین )٧(
 ةْ َكَجاَء َزْیٌد َوْهَو َناٍو ِرْحلَ            ، وعجز البیت هو:٢٥) باب الحال:٨(
 .١/٣٦٥، ودلیل السالك:٢/٢٧٧، وحاشیة الصبان:٢/٢٩) =: شرح األشموني:٩(
 .﴾َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما َالِعِبینَ  واِت َوَما َخَلْقَنا السَّمَ ﴿ ، واآلیة بتمامها:٣٨) سورة الدخان، اآلیة:١٠(
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  :)١(وفي السلم ،: إن قلت: النصب حكم أدخله في الحدِّ }المنصوب{     
 َأْن َتْدُخـَل اَألْحكـَاُم ِفـي الُحُدودِ                ْرُدوِد ــْن ُجْمـَلِة المَ ـــَوِعْنـَدُهْم مِ            

من الماهیة فال  ه جزءٌ على أنَّ  )٢(خل"دأُ "ا إن ، وأمَّ ه حكمٌ أنَّ  قلت: الممنوع هو إدخال اللفظ على
اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم  :): المراد بهوشبههقول األزهري ( ،متنعیُ 

شبیهة بالمتصرف جاز  صب بفعل متصرف أو صفةٍ نُ  إنْ  ، لكنْ )٣(التفضیل، والمصدر واسمه
 : )٤(وفي األلفیة ،فال تقدیمه، وٕاالَّ 
 رََّفاــــــــٍة َأْشَبَهِت اْلُمصَ ـــــَأْو ِصفَ                َواْلَحاُل ِإْن ُیْنَصْب ِبِفْعٍل ُصرَِّفا            
 ...............                 ............................هُ مُ یْ دِ قْ تَ  زٌ فجائِ            

 شیخالواستتر على من لم یعلم تلك الهیئة، واعترض  ]ظ: ٦٥[ )٥("خفيو " :}لما انبهم{     
هو ما ه غیر موجود في اللغة، والموجود إنَّ بأنَّ  )انبهمـ(الراعي تعبیر النحاة التابع لهم المصنف ب

  . )٦(استبهم
 بحاسة  مشاهدةً  الصفة تكون محسوسةً  إنَّ  فة، ثمَّ جمع هیئة وهي الصِّ  :}من الهیئات{    

نحو: مات مؤمنًا، فاإلیمان لیس بمحسوس، وٕالى  ،محسوسةٍ  راكبًا أو غیرَ  نحو: جاء زیدٌ  ،البصر
 :)٧(تعریف الحال أشار في األلفیة بقوله

 ................ُمْفِهُم ِفي َحالِ                 ٌف َفْضَلٌة ُمْنَتِصُب ـاْلَحاُل َوصْ            
بر كان واسم خك ،ي زاده األزهري المنصوب العمدةذال :، وبالفضلةِ والحرفُ  الفعلُ  :فخرج باالسم

 نحو: رطلٌ  ،التمییز :بالمفسر لما انبهم من الهیئاتو  ،والمجرور المرفوعُ  :، وخرج بالمنصوبإنَّ 
  نحو: ركبت فرسًا قصیرًا، فالتمییز ونعت النكرة المنصوبة قد ،زیتًا، وكذلك نعت النكرة المنصوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: الصفات الالحقة للذوات العاقلة وغريها، من الهيئات} لما انبهم {المفسربالفعل وشبهه  {المنصوب}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٩٦خضري:طق لأل) أي: السلم المنورق في المن١(
 ) في (ب، ج): أخذ، وهو تحریف.٢(
=:  اعل واسم المفعول والصفة المشبهة،ا یعمل عمل الفعل، وهو من تركیبه، كاسم الفم :) یعني بشبه الفعل٣(

 .١/٦٤٠:للرضي الكافیةشرح 
 ، والبیت الثاني بأكمله هو:٢٥) باب الحال:٤(

 َراِحٌل َوُمْخِلًصا َزْیٌد دَعاَذا               َكُمْسِرَعاَفجاِئٌز َتْقِدْیُمه                       
 ) في (ب، ج): أي: خفي. ٥(
وٕاّنما قلنا: استبهم، ولم نتبع النحویین في ((/و: ٥٤خوان االستفادة، اللوحة:) قال الراعي في عنوان اإلفادة إل٦(

 .))قولهم: انبهم؛ ألنَّ البهم لم یأت في اللغة
 ُمْفِهُم ِفي َحاِل َكَفْرَدًا َأْذَهبُ ،  والشطر الثاني بكامله:         ٢٥) باب الحال:٧(
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هو،  ه لم یوجد إالَّ ألنَّ  ؛غیر محتمل ما سواه :) أيمن الفاعل نصاً قول األزهري: ( ،)١(الذات افسر 
من "جاء راكبًا، فراكبًا حال  نحو: زیدٌ  ،أو مقدراً  ـــ لكما مثَّ  ـــ وال فرق بین أن یكون الفاعل ظاهراً 

 ،ألنه مفعول به ،ومنه المنادى :قالوا ،)من المفعولوقوله: ( ،)٢(الفاعل" )جاء(الضمیر في 
 ،جاریًا، ومن المفعول المطلق نحو: سرت والنیلَ  ،معه ، وتأتي من المفعول)٣(نحو: یا ربنا منعماً 

 أن ف على نصًا، وال یصحُّ و عطم): بالنصب ةً محتملوقوله: ( ،شدیداً  نحو: ضربت الضربَ 
سیبویه  ): على مذهب الجمهور، وأجازمن المبتدأوقوله: ( ،نِ یْ راكبَ  :لقال وٕاالَّ  ،ا معاً متكون منه
  ،)٧(خالف )٦("نَّ أك"، وفي مجیئها من اسم )٥(قائماً  نحو: هذا زیدٌ  ،الخبر منوتأتي  ،)٤(إتیانها منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من  {و}فراكباً: حال من زيد، وزيد فاعل جباء،  {نحو: جاء زيٌد راكبًا}وجتيء احلال من الفاعل نّصاً، 

حمتملة  {و}فمسرجًا حال من الفرس، والفرس مفعول بركبُت، {ركبُت الفرس ُمسرجًا} املفعول نّصاً، حنو: 
التاء اليت فراكبًا حال حمتملة ألن تكون من  {لقيُت عبداهللا راكبًا}ألن تكون من الفاعل أو من املفعول، حنو: 

مثلة، وال جتيء احلال من من األ{وما أشبه ذلك} (لقي)، هي فاعل (لقي) أو من عبد اهللا الذي هو مفعول
  ،كما تقدم،  فاعل واملفعولاملبتدأ، وجتيء من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والتصریح ٢/٢٥٠، وأوضح المسالك:٢٣٤، وشرح قطر الندى:٢/٦٩٢) =: توضیح المقاصد والمسالك:١(

 .١/٥٧٠بمضمون التوضیح:
 الفاعل في جاء.) في (ب، ج): من الضمیر ٢(
 .١/٦٤٠) =: شرح الرضي على الكافیة:٣(
هذا باب ما ینتصب؛ ألنه قبیح أن یوصف بما بعده ((: ٢/١٢٣قال في كتابه:على قبح، ف سیبویه ذلك ) أجاز٤(

وُیبنى على ما قبله، وذلك قولك: هذا قائمًا رجٌل، وفیها قائمًا رجٌل، لما لم یجز أن توصف الصفة باالسم، وقبح 
تقول: فیها قائٌم، فتضع الصفة موضع االسم، كما قبح مررت بقائٍم وأتاني قائٌم، جعلت القائم حاًال وكان أن 

 .))المبني على الكالم األول ما بعده
، ٢/١٨، والمساعد على تسهیل الفوائد:١/٣٨٨، واللمحة في شرح الملحة:١٨٢) =: نتائج الفكر في النحو:٥(

 .٢/١١وشرح األشموني:
؛ ألنَّ النحاة لم یذكروا إعمال كان  وهو تصحیف، ألصل وفي (ب) و(ج): كان،) في ا٦( والصواب: كأنَّ

 استشهد بقول امرئ القیس: ١/٥٩٧الناقصة في الحال، والدلیل على صحة تصویبنا أن األزهري في التصریح:
 الباليَشُف ها الِعنَّاُب والحَ رِ بًا ویابسًا         لدى وكْ طْ رَ  الطیرِ  كأنَّ قلوبَ 

) لما فیه من معنى (أشبَه) ولیس فیه حروفه((وقال:  ، ولو ))فرطبًا ویابسًا حاالن من قلوب، والعامل فیهما (كأنَّ
 كان المقصود به الفعل الناقص (كان) لما استشهد بهذا البیت. 

، وَ (( ٣/١٥٨٥) قال أبو حیان في ارتشاف الضرب:٧( فنصَّ أما حرف التمني والترجي، وهما لیت ولعلَّ
) ینصبن الحال، والصحیح أن لیت ولعل ال یعمالن في الحال، وفي كأنَّ خالف،  الزمخشري على أنهما و(كأنَّ

 ٢/٢٤٢، وهمع الهوامع:٢/٧١٠و=: توضیح المقاصد والمسالك: ،))والصحیح أنها تعمل في الحال
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۲٥۳ 

في  صحَّ و  ،)١(): في تقدیم الحال على المجرور بالحرف خالفٌ من المجرور بالحرفوقوله: (
 :)٢(ونصها ،األلفیة الجواز

 ْد َوَردْ ــــــُه َفقَ ــــْوا َوَال َأْمَنعُ ـــَأبَ                َوَسْبَق َحاٍل َما ِبَحْرٍف ُجرَّ َقْد           
هو المضاف إلیه بشرط أن یكون المضاف یصح أن و ): الخ...ن المجرور بالمضافوموقوله: (

 حال من الكاففجمیعًا  ،)٣(﴾ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِمیعاً نحو قول اهللا تعالى: ﴿ ،یعمل في الحال
أو یكون  ،)٤(مصدر میمي یصح أن یعمل في الحال )،مرجع(المضاف إلیه والمضاف، وهو 

جزئه في كأو یكون  ،من األخ اللحم جزءٌ  جزءًا من المضاف إلیه كمثال األزهري، فإنَّ  المضاف
 ،)٥(﴾َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیفاً نحو: ﴿ ،المضاف واالستغناء عنه بالمضاف إلیهحذف  صحة

من إبراهیم، ولكنه كجزئه،  اً جزء ـــــ الذي هو ملة ــــــ ولیس المضافُ  ،فحنیفًا حال من إبراهیم
حال من المضاف إلیه ، وٕالى جواز إتیان ال)٦(فیصح أن یقال في غیر التنزیل: واتبع إبراهیم حنیفاً 

 :)٧(بقوله الثالثة أشار في األلفیة في المواضع 
 ِإالَّ ِإَذا اْقَتضى اْلُمَضاُف َعَمَلهْ                  َوَال ُتِجْز َحاًال ِمَن اْلُمَضاِف َلهْ           
 اـــــَال َتِحیفَ ـــــــْزِئِه فَ ـــــْثَل جُ ـــمِ َأْو                  اــیفَ ـُه ُأضِ ــــْزَء َمالَ ـــــــــَأْو َكاَن جُ           

     ،)٨(منطلقةً  هندٍ  غالمُ  نحو: جاءَ  ،نع إتیان الحال منهتماما ذكر  غیر فلو كان المضاف إلیه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن جالسًة، ومن اجملرور باملضاف حنو قوله تعاىل: وجتيء من اجملرور باحلرف، حنو: مررت هبنٍد  
   ] فميتاً حال من أخيه،  ١٢[احلجرات: يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احكًة بهند ، المجرور بحرف جر أصلي ، نحو : مررت ضتقدیم الحال على صاحبها  منع أكثر النحویین) ١(

، ١/٢١٩:في النحو ، واألصول٤/١٧١، والمقتضب:٢/١٢٤، =: الكتاب:وهو قول سیبویه، وأكثِر البصریین
، إلى جواز ذلك ١٨٣في المسائل الحلبیات:فارسي وذهب أبو علي ال ،٢/٣٢٤وأوضح المسالك: ،١١٨واللمع:
، وتوضیح المقاصد ١/٦٦٠:للرضي الكافیة و=: شرح ،٣٣٧ـــ٢/٣٣٦التسهیل:ن مالك في شرح اب وتبعه

 .١/٥٩٠، والتصریح:٢/٧٠٥والمسالك:
 .٢٤) باب الحال:٢(
 .٤٨) سورة المائدة، اآلیة:٣(
یجوز كون المضاف إلیه صاحب الحال إذا كان المضاف عامًال ((: ٢/٣٣٦) قال ابن مالك في شرح الكافیة:٤(

  . ))فیها، بال خالف
 .١٢٣) سورة النحل، اآلیة: ٥(
، وتوضیح المقاصد ١/٦٦١، وشرح الرضي على الكافیة:١/١٢٠=: التبیان في إعراب القرآن: )٦(

 .٢/٣٥٣، وشرح شذور الذهب للجوجري:٢/٢٦٨، وشرح ابن عقیل:٢/٧٠٧والمسالك:
 .٢٥ــــــ٢٤) باب الحال:٧(
   .٢/٣٤٢=: شرح التسهیل:) ٨(
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۲٥٤ 

اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة،  :): المراد بالمشتقالخ...الحال والغالب أنَّ وقوله: (
مشتق الب والوصف ال یكون إالَّ  ،لصاحبها في المعنى ها وصفٌ ألنَّ  ؛ما كان الغالب فیها ذلكوٕانَّ 

 ،یطرأ على الذوات الحال عرٌض  ألنَّ  ؛لصاحبها غیر الزمةٍ  :) أيةمنتقلوقوله: ( ،أو شبهه
طویًال، وٕالى  نحو: جاء زیدٌ  ،بالشيء الالزم ]و: ٦٦[ قلة، وال فائدة في الوصفواألعراض منت

 :)١(أشار في األلفیة بقوله ،شتقاق واالنتقالاالكون الغالب في الحال 
 اــــُمْسَتَحقَّ ِكْن َلْیَس ـــُب لــــَیْغلِ                     اــــــــًال ُمْشَتقَّ ــــــــُه ُمْنَتقِ ـــــْونُ ـَوكَ           

فال  ،المقصود بالحال بیان الهیئة، وذلك حاصل بلفظ التنكیر ألنَّ  :ًة}نكر  كون إالَّ توال {     
 . )٢(حاجة لتعریفه صونًا للفظ عن الزیادة والخروج عن األصل لغیر غرض

 ؛أن یكون معرفة علیه المحكوم وحقُّ  ،ه محكوم علیهألنَّ  :}معرفةً  وال یكون صاحبها إالَّ {     
بمسوغ من المسوغات المشار  وال یكون صاحب الحال نكرة إالَّ ، فیدالحكم على المجهول ال یُ  ألنَّ 

 : )٣(إلیها بمفهوم قول األلفیة
ْص َأْو َیِبنْ               َوَلْم ُینكَّْر َغاِلبًا ُذو اْلَحاِل ِإْن            ْر َأْو ُیَخصَّ  َلْم َیَتَأخَّ
 ...               ............................ِمْن َبْعِد َنْفٍي َأْو ُمَضاِهیهِ           
في  في اللفظ فهو مشتقٌ  ه إن كان غیر مشتقٍ ): أشار بهذا إلى أنَّ قینرِّ تفبمعنى موقوله: (

ه ألنَّ  ؛منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة ،﴾َفانِفُروا﴿ في حال من الواو :)٤(﴾اتٍ بَ ثُ و﴿ ،المعنى
 :)٥(ویكثر الجمود فیما أشار إلیه في األلفیة بقوله ،مؤنث سالم جمع 

ٍل بِ ــــــــُمبْ               يــَویْكُثُر اْلُجُموُد ِفي ِسْعٍر َوفِ             فِ ـــــــَال َتَكلُّ ــــــــِدي َتَأوُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{إالَّ نكرًة وال تكون إالَّ بعد تمام الكالم  احلالن} {وال تكو  والغالب أنَّ احلال ال تكون إالَّ مشتقَّة منتقلة.
ـــ كما تقّدم من األمثلة ــــ من ذلك: جاء زيٌد راكباً، فراكبًا حال مشتقة من  وال يكون صاحبها إالَّ معرفة}

لف وواقعة بعد متام الكالم، ونكرة، وصاحبها زيد وهو معرفة بالعلمية، وقد يتخ  الركوب، ومنتقلة غري الزمة،
فثبات مبعىن متفرقني حال  ]٧١[النساء:﴾فَانِفُروْا ثـَُباتٍ ﴿مجيع ذلك، فمن ختلف االشتقاق قوله تعاىل: 

   جامدة، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤) باب الحال:١(
 .٤٦٠، وفتح رب البریة:١/٢١٤النحو:، واألصول في ٤/١٥٠) =: المقتضب:٢(
 ، والبیت الثاني بتمامه هو:٢٤) باب الحال:٣(

 َیْبِغ اْمُرٌؤ َعَلى اْمِرىٍء ُمْسَتْسِهالَ            ِمْن َبْعِد َنْفٍي َأْو ُمَضاِهیِه َكَال 
 انِفُرواْ  َأوِ  ثَُباٍت  َفانِفُرواْ  ِحْذَرُكمْ  ُخُذواْ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها َیا﴿، من سورة النساء، واآلیة بتمامها: ٧١من اآلیة: )٤(

 .﴾َجِمیعاً 
 .  ٢٤) باب الحال:٥(
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 وٕالیه ،لفظًا فهو بمعنى النكرة ُعرِّف نإالحال  ): أشار بهذا إلى أنَّ بمعنى منفرداً  يوهوقوله: (
 :)١(اإلشارة بقول األلفیة

   .................تْنِكیَرُه َمْعنى              َواْلَحاُل ِإْن ُعرَِّف َلْفظًا َفاْعَتِقدْ           
  ها أشبهت الحرف في المعنى ألنَّ  ؛وهي مبنیة على الفتح ،من زید حال :) أيحال فكیفوقوله: (

لها صدر الكالم، والقاعدة  ألنَّ  ،ت بالفتحة لخفتها، ووجب تقدیمها، وخصَّ )٢("الستفهاماهو "الذي 
خبر  ي، وٕان دخلت على مفرد فه)٣(فهي حال ـــ كما هنا ـــ دخلت على جملة مستقلة نإ هافیها أنَّ 
 ،الحال نكرةً  بأن یأتي صاحبُ  أي: ،)الخ...ومن تخلف تعریفوقوله: ( ؟نحو: كیف زیدٌ  ،مقدم

 :)٤(وهذا مفهوم غالبًا في قول األلفیة
 الخ....َوَلْم ُینكَّْر َغاِلباً          

 .)٥(باطلٌ  ،الحتمال أن یكون مرویًا بالمعنى ،هذا الحدیث ال شاهد فیه وقول أبي حیان: إنَّ 
 .)٦("أعلم واهللا" 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قًا﴾هُ ومن ختلف االنتقال: ﴿ ] فمصدقًا حال الزمة غري منتقلة، ومن ختلف التنكري: ٣١[فاطر: َو احلَْقُّ ُمَصدِّ

ومن ختلف وقوع احلال بعد متام الكالم، حنو: كيف   جاء زيٌد وحده، فوحده حال معرفة، وهي مبعىن منفرداً،
جاء زيٌد؟ فكيف حال متقدمة على متام الكالم، واملراد بتمام الكالم أن يأخذ املبتدأ خربه والفعل فاعله سواء 

نَـُهَماَوَما َخَلْقَنا السََّمواِت َواْألَرْ على احلال، كما يف قوله تعاىل: ﴿ توقف حصول الفائدة  َالِعِبَني﴾ َض َوَما بـَيـْ
] أم ال، حنو: جاء زيٌد راكباً، ومن ختلف تعريف صاحب احلال، حنو: (وصلى وراءه رجاٌل ٣٨[الدخان:

قياماً)، واملراد بصاحب احلال: َمن احلاُل وصٌف له يف املعىن، أال ترى أنَّ راكبًا يف قولنا: جاء زيٌد راكبًا وصف 
  لزيد يف املعىن.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تْنِكیَرُه َمْعنى َكَوْحَدَك اْجَتِهدْ          ، والشطر الثاني بتمامه هو:٢٤) باب الحال:١(
 .) في (ب، ج): هو <في> االستفهام٢(
 .١/٥٩٥، والتصریح:٢/٢٥، وشرح األشموني:٢/٢٧٢) =: أوضح المسالك:٣(
 والبیت بتمامه: ،٢٤باب الحال:) ٤(
ْص َأْو َیِبنْ               َوَلْم ُینكَّْر َغاِلبًا ُذو اْلَحاِل ِإْن             ْر َأْو ُیَخصَّ  َلْم َیَتَأخَّ
صلى ) من شروط صاحب الحال أن ال یأتي نكرة إالَّ بمسوغ، وقد یقع نكرة بغیر مسوغ كما في حدیث: (٥(

فأشار إلیهم أن  ، وصلى وراءه قوم قیاماً ، فصلى جالساً في بیته، وهو شاكٍ  ـــــ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ـــــرسول اهللا 
لم نعثر على و  .) حال من (قوم) وهو نكرة بال مسوغقوله: (قیاماً  اهد فیهشوال ،٥/٢١٧:عمدة القاري =: ،)اجلسوا

 رأي أبي حیان في المتوافر بین أیدینا من مصادره.
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم٦(
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 }باب التمییز{
 

والتبیین  ،روالتفسیر والمفسَّ  ،والممیَّز ،التمییز له قالویُ هذا هو السادس من المنصوبات،     
 )٢(﴾َواْمَتاُزوا اْلَیْوَم َأیَُّها اْلُمْجِرُمونَ ﴿ قال تعالى: ،فصل الشيء من غیره :، وهو لغةً )١(نوالمبیَّ 

 ؛الصریح :أي }هو االسم{أشار إلیه المصنف بقوله:  :واصطالحاً  ،)٣(انفصلوا من المؤمنین :أي
(أو قول األزهري:  ،)٤(التمییز الحال الف فیهاخ، وهذا أحد الوجوه التي التمییز ال یكون جملةً  ألنَّ 

هذا لدل یما عطفت، و أشار بهذا إلى أنَّ في كالم المصنف حذف الواو مع  من النَِّسب...الخ)
 التمییز قسمان: تمییز ذات وتمییز نسبة، وهو مذهب فیؤخذ منه أنَّ  ،المقدر التمثیل بعد

 من أنَّ  )٦(، ویمكن إبقاء كالم المصنف على ظاهره، ویكون ماشیًا على ما للرضي)٥(الجمهور
 كقولك: طابَ  زیتًا أو مقدرةٌ  بها كقولك: رطلٌ  ا ملفوظٌ والذات إمَّ  ،تمییز ذات التمییز ال یكون إالَّ 

 ):االسمـ(المقدر، فخرج ب فنفسًا تمییز شيءٍ  ،محمد شيءٌ  ]ظ: ٦٦[ طاب :نفسًا، واألصل محمدٌ 
مساحة  )٧(+من+ مطلقًا والمجرور إذا لم یدل على مقدار المرفوعُ  ):المنصوبـ(، وبوالحرفُ  الفعلُ 

 ،فهو غیر تمییز قطعًا، وٕان وقع بعد مساحة ،غالم زیدٍ  :من قولك ،نحو: زیدٍ ، أو وزن أو كیل
فهو  ،رّ بُ  قفیزُ  :نحو ،أو الكیل ،زیتٍ  نحو: رطلُ  ،أو بعد ما یدل على الوزن ،أرضٍ  نحو: شبرُ 

 :)٨(تمییز مجرور باإلضافة إلى ما قبله عمًال بقول األلفیة
 ..................َأَضْفَتَها              َوَبْعَد ِذي َوِشْبِهَها اْجُرْرُه ِإَذا              

ل بها في األلفیة وهو األصل، وقد مثَّ  ،ویجوز نصبها أیضاً  ،فاإلشارة تعود إلى الثالثة التي ذكرنا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو من النسب،{التمييز هو االسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات} أي: التفسري تمييز} {باب ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩، والحدود النحویة:١٦٤=: المصطلح النحوي:) ١(
 .٥٩، اآلیة:) سورة یس٢(
 .٩/٦٤٢٨، وشمس العلوم:٣/٨٩٧، والصحاح:٧/٣٦٤لعین:) =: ا٣(
 ) سیفّصل المحّشي في الفرق بین التمییز والحال في نهایة هذا الباب.٤(
) مذهب الجمهور أن التمییز قسمان: تمییز ذات ویسمى تمییز مفرد أیضًا، ویقع بعد ما یدل على مساحة أو ٥(

طاب زیٌد ، مثل: وهو ما رفع إبهام نسبة في جملةوزن أو كیل أو عدد، وتمییز نسبة ویسمى أیضًا تمییز جملٍة، 
وارتشاف  ،٢/٥٠٨الصفوة الصفیة:و  ،٢/٣٧٩سهیل:، وشرح الت١٨للزمخشري: ــــ األنموذج في النحو=:  ،نفساً 

، ٢٦٦ـــ٢/٢٦٣:الهمع، و ٢/١٩٠، وشرح اللمحة البدریة:٢/٧٢٦وتوضیح المقاصد والمسالك:، ٣/١٦٢١الضرب:
 . ٢٣٥للفوزان: ــــ ، وتعجیل الندى بشرح قطر الندى٢/٢٨٩وحاشیة الصبان:

 .١/٦٩٤) =: شرح الكافیة:٦(
 .) +...+ لیس في (ب،ج)٧(
 .َكُمدُّ ِحْنَطٍة ِغَذا، وتكملة الشطر الثاني: ٢٦) باب التمییز:٨(
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 :)١(حیث قال منصوبةً 
 ار ــــــــــــًال َوَتمْ ــــــــــِن َعسَ ــــــَویْ ـــَوَمنَ                ارّ ـــــــــــــــٍز بُ ـــــــــَوَقِفی اً ــــــْبٍر أْرضــــــَكشِ         

 : )٢(بقول األلفیة عمالً  )نمِ ـ(ویجوز أیضًا جرها ب
 ..............................               َواْجُرْر ِبِمْن ِإْن ِشْئَت َغْیَر ِذي اْلَعَددْ        

 ،الحالُ  )الخ...المفسر(ــوخرج ب ،مفهوم المصنف فیه تفصیل، فال اعتراض علم أنَّ تما قررنا م
لدخول نعت النكرة  ؛هذا الحد غیر مانع نَّ إ ، ثمــــــ كما علمت ـــــ ه مفسر لما انبهم من الهیئاتفإنَّ 

 :)٣(فرسًا قصیرًا أو طویًال، وٕالى تعریف التمییز أشار في األلفیة بقوله تُ نحو: ركب ،المنصوبة
 .............................ْة                 رَ ـــــْن ُمِبیٌن َنكِ ــــــى مِ ــــنَ ــٌم ِبَمعْ ـــسا        

 .ر وسالحدَّ : أي ت}تصبب :نحو{المصنف:  )٤([قول]     
 ،بامتألَ  َأقَّ فَ ، وفسر األزهري تَ )٥("من اإلبل والفصیل وهو الفتى" ،: بفتح الباء}رٌ كْ أ بَ فقّ وتَ {     

فسرناه بامتأل  ر، فإنكب أ شحمُ تفقَّ  :األصل ألنَّ  ؛، وكالهما غیر ظاهر)٦(قّ وفسره غیره بتشقَّ 
 ألنَّ  ؛األمر لیس كذلك والغیر هو الذي مألها مع أنَّ  ،الشحم هو الذات الممتلئة اقتضى أنَّ 

المقصود بهذا الكالم اإلخبار عن  ألنَّ  ؛الشحم هو الذي مأل الذات، وال یصح تفسیره بتشقق
  . )٧(قاله الفیشي ،ن تشقق شحمه ماتومَ  ،سمنه
وغیر  ،ل عن أصلقسمان: محوَّ  ): اعلم أن تمییز النسبة نسبة إلبهام تمییز اً قرَ فعَ وقوله: (    

 ،كهذه األمثلة في كالم المصنف ل عن الفاعل محوَّ  :)٨(، [األول]ثالثة ل أقسامٌ ل، والمحوَّ حوَّ مُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعرقًا متييز  {بكٌر شحمًا وطاب محمٌد نفسًا}أي: امتأل  {نحو قولك: تصبََّب زيٌد َعَرقاً، وتفقأ}فالثاين 
متييز إلهبام نسبة الطيب إىل  :إلهبام نسبة التصبب إىل زيد، وشحمًا متييز إلهبام نسبة التفقؤ إىل بكر، ونفساً 

ن املضاف حممد، وأصل الكالم: تصبب عرق زيد، وتفقأ شحم بكر، وطابت نفس حممد، فحّول اإلسناد ع
    ف الذي كان فاعًال وجعل متييزاً، هبام يف النسبة فجيء باملضاإإىل املضاف إليه، فحصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥اب التمییز:) ب١(
 َواْلَفاِعِل اْلَمْعَنى َكِطْب َنْفسًا ُتَفدْ                : هو ، وشطره الثاني٢٦) باب التمییز:٢(
 هْ ُیْنَصُب َتْمِییَزًا ِبَما َقْد َفسَّرَ                  ، وشطره الثاني هو:٢٥) باب التمییز:٣(
 .) [...] زیادة واجبة٤(
 .٢/٥٩٥و=: الصحاح: الناقة أو الفتى من اإلبل،هو ولد ) في (ب، ج): و ٥(
 .١/١٢٣لسان العرب:و  ،١/٦٣ّحاح:الص ) =٦(
 حفوظمخطوط م وهو على شرح الكفراوي على مقّدمة اآلُجّرومّیة،لى حاشیة الفیشي ع عنا لم نطلمر آنفًا بأن )٧(

 مكتبة وزارة الّشؤون الّدینیة بالجزائر.في 
 .) [...] زیادة واجبة للسیاق٨(
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واشتعل شیب  :األصل )١(﴾َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیباً ﴿ :ومنه ،ه أنت هنارْ ن األزهري أصلها، وقرِّ وقد بیَّ 
فارتفع  ،)٢(مقامه" المضاف إلیه الرأس الذي هو وأقیم"ف المضاف الذي هو شیب، ذِ حُ ف ،الرأس

تمییزًا محوًال عن لرأس، فأتى بذلك المحذوف لشتعال االارتفاعه، فوقع هنالك إبهام في نسبة 
ْرَنا اْألَْرَض ُعُیوناً قول اهللا تعالى: ﴿ :نحو ،أن یكون محوًال عن المفعول :الفاعل، الثاني  ،)٣(﴾َوَفجَّ

إلى  ،األرض، فحول اإلسناد عن المضاف الذي هو عیون إلى األرض رنا عیونَ وفجَّ  :األصل
أبًا  منكَ  أكرمُ  زیدٍ ب :أن یكون محوًال عن المبتدأ كمثالي المصنف بعد :مثله، الثالث آخر ما مرَّ 

 أكرمُ  نحو: زیدٌ  ،الذي ال تحویل فیه :وجهًا، وقد بین األزهري أصلهما، والقسم الثاني منكَ  وأجملُ 
فهو  ،ویقال له تمییز مفرد ،الناس رجًال، فال یمكن أن یكون محوًال عن شيء، وأما تمییز الذات

. )الخ...اشتریت عشرینـ(لمصنف با يویكون بعد العدد كمثال ،سم  قبلهافي  اً قعاو  ماً هاإبما رفع 
وبعد المقادیر مما یدل على مساحة أو وزن  )٤(﴾ِإنِّي َرَأْیُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكباً ومنه قوله تعالى: ﴿

 والباعثوقوله: ( ،هذا حاصل التمییز من حیث هو، أو ما جرى مجراها ــــ كما مر ـــ أو كیل
ك لما ): بیانه أنَّ هماً بْ مُ  الشيءِ  رَ كْ ذِ  أنَّ وقوله: ( ،على تحویل اإلسناد :أي ]و: ٦٧[ على ذلك)
 )٥("ةالنبوَّ "ة أو جهة األبوَّ  وقع هنالك إبهام في نسبة الطیب لمحمد هل من ،محمدٌ  طابَ  :قلت مثالً 

من تمییز  :) أيمنهو وقوله: ( ،له فعاً رافأتى بالتمییز  ،النفس لما یرفع اإلبهام قشو تأو النفس، فت
 ،ها على األعدادفَ طَ حیث عَ  )،والمقادیر( :من هنا ومن قوله بعد فُیؤَخذ ـــــ وقد علمت ذلك ـــــ الذات

 التحقیق العدد ال یمكن فیه إالَّ  ألنَّ  ؛)٦(مذهب المحققین وهو ،األعداد لیست من المقادیر أنَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيء مبهمًا مث ذِْكَرُه مفّسراً أوقع يف النفس، والناصب للتمييز يف هذه األمثلة هو والباعث على ذلك أنَّ ِذْكَر 
{اشتريت عشرين غالمًا وملكُت مثال األول، أعين متييز الذوات، حنو قولك:  {و} الفعل املسند إىل الفاعل،

احلاصل يف ذات تسعني، ألنَّ فغالمًا متييز لإلهبام احلاصل يف ذات عشرين، ونعجة متييز لإلهبام  تسعين نعجًة}
األعداد مبهمة، لكو�ا صاحلة لكل معدود، ومنه متييز املقادير، كرطٍل زيتاً وقفيز بـُرّاً وشرب أرضاً، وما أشبه أمساء 

ذلك، األعداد مبهمة، لكو�ا صاحلة لكل معدود، ومنه متييز املقادير، كرطٍل زيتًا وقفيز بـُرًّا وشرب أرضاً، وما 
  أشبه ذلك،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤، اآلیة:مریم) سورة ١(
 في (ب، ج): وأقیم المضاف إلیه الذي هو الرأس مقامه.) ٢(
 .١٢) سورة القمر، اآلیة:٣(
 .٤) سورة یوسف، اآلیة:٤(
 ) في (ب): البنوَّة.٥(
  . ١/٦١٩والتصریح:، ٢٣٩شرح قطر الندى:=:  )٦(
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 :تسعین رجًال بخالف المقادیر، فإنك تقول عندي مقدارُ  :فتقول: ملكت تسعین غالمًا، وال تقول
): وهو لفظ عشرون أو لخإ...دل على عددیما وقوله: ( ،زیتاً  أو مقدار رطلٍ  اً عندي رطل زیت

 :)١(وٕالى ذلك أشار في األلفیة بقوله ،ولفظ ما دل على المقادیر كرطل وشبر ،ثالثون مثالً 
 هْ َفسَّرَ ُیْنَصُب َتْمِییَزًا ِبَما َقْد ..........................                             

ر هذا إلى هنا؛ إلخ...فكان حقُّه: قول األزهري: ({وزیٌد أكرم}     ): قد یقال: إنَّ المصنف أخَّ
 ).الخنصب...وشرط ألنَّ في نصبه شرطًا خاصًا به، وصرح به األزهري في قوله: (

التمییز ): هذا عالمة لكون التمییز فاعًال في المعنى، فلو لم یكن أال ترى...الخوقوله: (    
ر، فیجب جره بإضافة (أفعل) إلیه، نحو: أنت أفضُل كِ ال یصحُّ فیه ما ذُ  بأن كان )٢("فاعًال"

 :)٤(، وفي األلفیة)٣(رجٍل، إذ ال یصحُّ أن تقول: أنت َفْضُل رجٍل؛ ألنَّه ال معنى له
 ...........................           َواْلَفاِعَل اْلَمْعِني اْنصَبْن ِبَأْفَعالَ            

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{زيٌد أكرم منك ابًا وأجمل قوله:  {و}للتمييز بعد األعداد واملقادير ما يدل على عدد أو مقدار،والناصب 

ا هو من قسم متييز النسبة، فكان حقه أن يقدم على ذكر العدد،  منك وجهًا} ليس من هذا القسم، وإمنَّ
ذين املثالني، أال ترى أنَّك لو وشرط نصب التمييز الواقع بعد اسم التفضيل أن يكون فاعًال يف املعىن كما يف ه

ا قلنا إ�ما  جعلت مكان اسم التفضيل فعًال وجعلت التمييز فاعًال وقلت: زيد كرم أبوه ومجل وجهه لصحَّ، وإمنَّ
باب متييز النسبة؛ ألنَّ األصل أبو زيد أكرم منك ووجهه أمجل منك، فحول اإلسناد عن املضاف إىل  من

املضاف إليه وجعل املضاف متييزاً، فصار زيٌد أكرم منك أبًا وأمجل منك وجهاً، فزيد مبتدأ وأكرم خربه ومنك 
متعلق أكرم، ومنك جار وجمرور  جار وجمرور ومتعلق بأكرم، وأبًا منصوب على التمييز، وأمجل معطوف على

      بأمجل، ووجهاً متييز،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْة                 رَ ـــــْن ُمِبیٌن َنكِ ــــــى مِ ــــنَ ــٌم ِبَمعْ ـــسا       ، وصدره:٢٥باب التمییز:) ١(
 .) في (ب، ج): فاعًال <في المعنى>٢(
أحدهما: ، النكرة الواقعة بعد أفعل التفضیل نوعان((: ٢/٧٣٠) قال المرادي في توضیح المقاصد والمسالك:٣(

، نحو: أنت أعلى منزًال، المعنى وهو السببي، وعالمته أن یصلح للفاعلیة عند جعل أفعل التفضیل فعالً فاعل في 
في المعنى، وهو  واآلخر: أن یكون فاعالً ، فهذا النوع ینصب على التمییز ،فإنه یصلح لذلك فتقول: عال منزلك

 ،مقام النكرة قائمٍ  ویضاف إلى جمعٍ  )أفعل(موضع  )بعض(ه، وعالمته أن یحسن وضع التفضیل بعضُ  ما أفعلُ 
أن  فهذا النوع یجب جره باإلضافة، إالَّ ، نحو: أنت أفضُل فقیٍه، فإنه یحسن فیه ذلك فتقول: أنت بعُض الفقهاء

، ٢/٢٨٩و=: شرح ابن عقیل: ،))یكون أفعل التفضیل مضافا إلى غیره، فینصب نحو: أنت أكرُم الناس رجًال 
 .٢/٢٩٤، وحاشیة الصبان:١/٦٢٣ریح:، والتص٢/٤٨وشرح األشموني:

ًال َكَأْنَت َأْعل، وشطره الثاني هو:    ٢٦) باب التمییز:٤(  ى َمْنِزالً ــــُمَفضِّ
 

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲٦۰ 

 تَ بْ وطِ : (االزهري قول ،)١(في الحال ه ما مرَّ تُ : علَّ }نكرةً  إالَّ  وال یكونُ { المصنف: قول       
 :)٣(هالبیت كلُّ و  ،)٢(راشد الیشكري ه): هذا بعض بیت قالَس فْ النَّ 
 ولنَّْفَس َیا َقْیُس َعْن َعْمرِ َصَددَت َوِطْبَت ا         ا نَ ـــــــوهَ ـــــَت ُوجُ ــــفْ رَ ـــــا أْن عَ ــــك لمَّ ــــــرأیتُ   

كونهما اسمین نكرتین فضلتین منصوبین  :یشترك الحال والتمییز في أمور خمسة :)ةتتمَّ (    
، اً مفرد والتمییز ال یكون إالَّ  ،ویفترقان في أمور سبعة: كون الحال قد تكون جملة ،رافعین لإلبهام

علیه،  ، والتمییز ال یتوقف المعنى)٤(في اآلیة المارة ﴾نَ یْ بِ العِ ﴿ـوالحال قد یتوقف المعنى علیه ك
 :)٦(وفي األلفیة ،)٥("والحال تتعدد"لذات، لوالحال مبین للهیئة، والتمییز مبین 

 ..........................                 يُء َذا َتَعدُّدِ ـــْد َیجِ ــــاُل قَ ــــَواْلحَ           
على  والتمییز ال یتقدم إالَّ  ـــكما مر ـــ والتمییز ال یتعدد، والحال قد تتقدم على عاملها المتصرف

 :)٨(، وفي األلفیة)٧(ةلَّ قالفعل المتصرف ب
 َواْلِفْعُل ُذو التَّْصِریِف َنْزرًا ُسِبَقا              اــــدِّْم ُمْطَلقَ ـــــَل التَّْمِییِز قَ ـــَوَعامِ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطبت النفس؛ إلمكان محل (أل)  وال حجة له يف قوله: خالفًا للكوفيني، {إالَّ نكرة}التمييز  {وال يكون}  
 .على الزيادة

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، الهامش الثاني٢٥٤ص باب الحال: ) =:١(
، ١١٣ـــ٢/١٠٨:یوان الحماسة=: شرح د ،شاعر جاهلي، لم یعرف تاریخ وفاته الیشكري، هو راشد بن شهاب )٢(

 .٣/١٢واألعالم:
 ، وشرح الكافیة٢/٣٨٦وشرح التسهیل: ،٣١٠: المفضلیات:، وهو من شواهدیل) البیت من الطو ٣(

فزاد  )وطبت نفساً ( :واألصلوالشاهد فیه قوله: (وطبَت النفَس)،  ،١/٥٠٢والمقاصد النحویة: ، ١/٣٣٤:الشافیة
 فهو محمول على زیادة (أل)، هذا تخریج البصریین، ألنهم ال یرون أن التمییز یكون معرفة، ،األلف والالم

=:  ،البیت، فاأللف والالم عندهم غیر زائدة هذا بظاهر ، تمسكاً وذهب الكوفیون إلى جواز وقوع التمییز معرفةً 
 .١/١١٠اإلنصاف:

 والمارة ،٣٨من سورة الدخان، اآلیة: ،َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما َالِعِبیَن﴾ واِت ﴿َوَما َخَلْقَنا السَّمَ  أي في قوله تعالى: )٤(
 .، الهامش العاشر٢٥٠ص في باب الحال:

 .) في (ب، ج): والحال <قد> تتعدد٥(
 ِلُمْفَرٍد َفاْعَلْم َوَغْیِر ُمْفَردِ ، وشطره الثاني هو: ٢٥) باب الحال:٦(
فال  ،غیر متصرف مأ أنه ال یجوز تقدیم التمییز على عامله سواء كان متصرفاً ـــ رحمه اهللا  ـــ مذهب سیبویه) ٧(

 في یمه، فقال، وأجاز المبرد تقد١/٢٠٥، =: الكتاب:عشرون وال عندي درهماً  ،زیدٌ  طابَ  نفساً  :تقول
، َواْعَلم َأن التَّْبِیین ِإذا َكاَن اْلَعاِمل ِفیِه فعال َجاَز َتْقِدیمه؛ لتصرف اْلِفْعل، َفقلت: تفقأت شحماً ((: ٣/٣٦المقتضب:

وذهب ابن مالك  ،))تصببت َوَهَذا َال ُیِجیزُه ِسیَبَوْیهٍ  تفقأت، وعرقاً  ، َفِإن ِشْئت قدمت، َفقلت: شحماً وتصببت عرقاً 
 .  ٢/٣٨٩=: شرح التسهیل: على عامله في الفعل المتصرف فقط، إلى جواز تقدیمه

 .                                                ٢٦) باب التمییز:٨(
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 :)٣(وفي األلفیة )٢(﴾َولَّى ُمْدِبراً تكون مؤكدة نحو: ﴿ )١(+قد+ ة والتمییز جامد، والحالوالحال مشتقَّ 
 ...........................                َداـْد ُأكَّ ــــا قَ ــاِل ِبهَ ــــَوَعاِمُل اْلح          

 .والتمییز ال یكون للتوكید
 .)٤("واهللا أعلم" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .+...+ لیس في (ب، ج)ما بین ) ١(
 .﴾َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبراً ﴿، وقبلها: ٣١القصص: سورة )٢(
 َال َتْعَث ِفي األرِض ُمْفِسَداِفي َنْحِو    ، وشطره الثاني هو: ٢٥) باب الحال:٣(
 ) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم.٤(
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 }ْسِتْثناءِ َباُب اال{
 

 :والمصدر ،مصدر استثنى یستثني استثناءً  :واالستثناء من المنصوبات، السابع هذا هو      
المصنف أطلق المصدر  بأنَّ  :وأجیب ،المستثنى ما هو اللفظب إنَّ نصَ والذي یُ  معنى من المعاني،
 ع قبلــماالس أنَّ  :راجـــراد باإلخـــ): المالخ...هو اإلخراجو ول األزهري: (ـــق ،وأراد اسم المفعول

فلما استثناه المتكلم علم  خل في حكم المستثنى منه،اه دم أنَّ ذكر المستثنى كان یتوهَّ  ]ظ: ٦٧[
المتكلم قصد إدخال المستثنى  المتكلم لم یقصد دخوله فیما قبل األداة، ولیس المراد أنَّ  مع أنَّ االس

 ،بجمیع المخرجات ثم أخرجه؛ ألنَّ هذا تناقض وتكاذب، ثم اإلخراج جنس یصدق في الحكم،
 ةً بَ رقَ  قْ عتِ أنحو:  ،وبالصفة ،، فأخرج الثلثینهُ ثلثَ  الرغیفَ  نحو: أكلتُ  ،فیصدق باإلخراج بالبدل

 ،باالستثناءو  ،فأخرج غیر المحارب ،حاربَ  نْ إ يَّ مِ الذِّ  قتلِ انحو:  ،وبالشرط ،كافرةال فأخرج ،ؤمنةً مُ 
): مخرج لما عدا واتهاخأأو إحدى  الَّ إبوقوله: ( ،من القوم اً خرج زیدأف ،اً زید إالَّ  نحو: قام القومُ 

على جواز إعمال  بناءً  ،خراجاإل): في محل نصب مفعول ب...الخما( :وقوله ،المخرج باالستثناء
 ،رلوال حرف ج ):...الخلواله( وقوله: ،وهي واقعة على المستثنى )ألـ(ب ىالمصدر المحل

في و  ،والخبر محذوف ،المبتدأ لفظ (هو) وقع موقع ضمیر الرفع الذي هو ،والضمیر مجرور بها
 :)١(األلفیة

 ........................َحْتمٌ               َوَبْعَد َلْوال َغاِلبًا َحْذُف اْلَخَبرْ 
: لوال غیر جارة )٣(خفشوقال األ ،)٢(سیبویهوجود، هذا مذهب م اإلخراج :أي ،لوال هو :والتقدیر

  جارة ری(لو) كانت غ ألنَّها ؛أولى واألول ،)٤(والخبر محذوف االبتداء،بوالضمیر في محل رفع 
یعود على (ما)،  (دخل) ): فاعل(لدخل، وقوله: )٥(ضمیر الرفع و)هـبـ(من أول األمر معها  تىأل

 .ستثناءاالدخول المستثنى في حكم ما قبل أداة توهَّم السامع لأي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لدخلاإلخراج بإالَّ أو إحدى أخواهتا ما لواله  وهو {باب االستثناء}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َوِفي َنصِّ َیمیٍن َذا اْسَتَقرّ َحْتٌم       :بتمامه هو لشطر الثانيا، و ١١) باب االبتداء:١(
 .  ٢/٣٧٦) =: الكتاب:٢(
أبو الحسن األخفش: هو سعید بن مسعدة المعروف باألخفش البصري، وهو األخفش األوسط أحد أئمة ) ٣(

، فیه: هو أوسع الناس علماً النحاة من البصریین، أخذ النحو عن سیبویه، وٕان كان أكبر منه، وكان ثعلب یقول 
 ،١١١:ترجمته في مراتب النحویین =: ،)هـ ٢١٥(سنة  توفي ،ن أخذ عن سیبویه األخفُش مَ  وقال المبرد: أحفظُ 
  . ١/٥٩٠:وبغیة الوعاة ،١/٢٤٤:ومعجم األدباء ،٢/٣٦:وٕانباه الرواة ،٧٢:وطبقات النحویین

، ٢/٧، وشرح ابن عقیل:٥٧٦:اللبیب مغني، و ٦٠٤الداني:، والجنى ٣/٧٣تضب:) = رأي األخفش في: المق٤(
 .  ٢/٦٣وشرح األشموني:

 .٢/٥٦٤) =: اإلنصاف في مسائل الخالف:٥(

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲٦۳ 

إذا كان  فاألوَّل ،مفهومه )١(في++ وأ هفي منطوق :أي ،)في الكالم السابق( وقوله:     
م من الكالم هِ فُ  ،إذا قلت: جاء القومُ  أنك وذلك ،إذا كان منقطعاً  فیما والثاني ،صالً االستثناء متَّ 

مثًال، فرفعت هذا  مجیئهكان السامع  ینتظر  ما یتبعهم، ومن جملة ما یتبعهم حمارٌ  ه جاء كلُّ أنَّ 
لمستثنى المتصل والمنقطع، فالمتصل ما لاألزهري شامًال  حدُّ  حمارًا، فیكون المفهوم بقولك: إالَّ 

من جنس القوم، والمنقطع ما كان  اً زیدًا، فزید إالَّ  القومُ نحو: قام  منه، المستثنى من جنس كان
: وقولهفلیس من جنس القوم،  لمثال السابق،جنس المستثنى منه كالحمار في ا المستثنى من غیر

 اآلالت.  األدواتب): المراد دواتهأ أي:(
قول  ،وٕاالَّ فهي ستة )٢(: باعتبار جعل كل لغة من لغات سوى أداة مستقلة،{ثمانیة}     

 ) أي: فیما یقع االستثناء به؛ ألنَّ االستثناء غالبًا إنَّما یقع بإالَّ ـــ وهي حرف ـــ التغلیباً األزهري: (
 األسماء أربعة والحروف أربعة.  ألنَّ  ؛إذ ال تغلیب فیها في األدوات،

): ثالثة أقساموقوله: ( ،في نفس األمر :أي ،)في الحقیقة( :قول األزهري}: وهي{ وقوله:      
 بزیادة ما یكون فعًال خالصاً  )٣([(أقسام)] فهي أربعة الَّ إ ما هو مذكور في هذا الكتاب، و  باعتبار

 . )٤(على أنَّه خبرهما منصوباً  إالَّ  یكون ، والمستثنى بهما ال)وال یكون ،لیس( :هوو 
للمصنف  ینبغيوكان  والمنقطع،: وجوب النصب عام في المتصل }إذا كان...الخ{ُینَصُب       

 وٕالى وجوب نصب الموجب  ئ،دتریبًا على المبقالمتصل ت أن یأتي بمثال للمنقطع، لكن خصَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف احلقيقة ثالثة  {وهي}ومسَّاها حروفًا تغليباً، {ثمانية}أي: أدواته  ناء}{وحروف االستث ،يف الكالم السابق
{وَسواء} كُهدى   {وُسوى}كِرضى   {غير وِسوى}هو  {و}واسم باتفاق  {إالَّ}حرف باتفاق وهو   أقسام،

وللمستثىن هبذه األدوات حاالت  {خال وعدا وحاشا}هو  {و}كَسماء، ومرتدد بني الفعلية واحلرفية 
واملراد بالتام أن يذكر فيه املستثىن   {تامًا موجبًا}قبلها {إذا كان الكالم} وجوبًا  {فالمستثنى بإالَّ يُنصب}

{قام القوم إالَّ زيدًا} قولك:  {نحو}وذلك   منه، واملراد باملوجب ــــ بفتح اجليم ــــ ما ال يسبقه نفي وال شبهه،
{خرج الناس مثله  {و}ستثناء، وزيداً منصوب بإالَّ على االستثناء، فقام فعل ماض، والقوم فاعل، وإالَّ حرف ا

  فخرج فعل ماض، والناس فاعل، وإالَّ حرف استثناء، وعمرا منصوب بإالَّ على االستثناء، إالَّ عمرًا}
 ثال االول،    واالستثناء يف هذين املثالني من كالم تام موجب، أّما كونه تاماً فلذكر املستثىن منه، وهو القوم يف امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)) +...+ لیس في (ب، ج١(
ء كـ: َسماء)، و(ِسواء كـ: فقد قیل في (سوى) أربع لغات هي: (ِسوى كـ: ِرضى)، و(ُسوى كـ: ُهدى)، و(َسوا) ٢(

، ٢/٢٤٩، وأوضح المسالك:٢٩:ــــ لشهاب الدین القرافي الستثناءواالستغناء في ا ،١/١٦٦المقرب: =: ِبناء)،
 .١/٤٣٠، ودلیل السالك:١/٥٣٧والتصریح:

 .زیادة واجبة من (ب، ج)) [(...)] ٣(
   .٢٩واالستغناء في االستثناء: ،٢/٧٢١، وشرح الكافیة الشافیة:١/٢٨٧األصول في النحو:) =: ٤(
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 :)١(أشار في األلفیة بقوله ،التام
 .........................              َما اْسَتْثَنِت االَّ َمْع َتَماٍم َیْنَتِصبْ            

جاب، ویدل لهذا المحذوف یبعد تمام وإ  :تقدیره ،مالك حذف الواو مع ما عطفتإذ في كالم ابن 
 :)٢(قوله بعد

 الخ...َوَبْعَد َنْفٍي َأْو َكَنْفيٍ ..............................                          
النهي ): وهو ههبأن تقدم علیه نفي أو شب( ]و: ٦٨[ األزهري:: قول }وٕان كان الكالم{     

 إالَّ  هل قام أحدٌ  :، ومثال االستفهامزیدٌ  إالَّ  حدٌ أ ل النهي: ال یقمْ اومث ،واالستفهام، وقد مثل للنفي
 ؟ زیدٌ 

االستثناء  كان وهذا إن ــــ بعدُ  األلفیةنص  في كما ح ـــالراج : بل هو}جاز فیه البدل{     
وجب النصب على  ،على ما بعد إالَّ ن كان ال یمكن تسلط العامل بأفإن كان منقطعًا  ،متصالً 
رفع النقص على  ، فال یصحُّ النقَص  إالَّ  نحو: ما زاد هذا المالُ  ،اتفاقًا من سائر العرب ثناءاالست
البدل على نیة تكرار العامل، والعامل المكرر هو زاد، وال یصح تسلطه على  ألنَّ  ؛البدلیة
نحو: ما  ،وٕان أمكن تسلط العامل على ما بعد إالَّ ، )٣(زاد النقص :لفساد المعنى فال یقال ؛النقص

 ، وٕالى حكم وقوع)٤(جحونهیر حمارًا، فأهل الحجاز یوجبون النصب أیضًا، وبنو تمیم  إالَّ  جاء أحدٌ 
 : )٥(أشار في األلفیة بقوله ،المستثنى مطلقًا بعد نفي أو شبهه

 ٍي َأْو َكَنْفٍي اْنُتِخبْ ـَوَبْعَد َنفْ ...............................                           
 عْ ــِه ِإْبَداٌل َوقَ ــَوَعْن َتِمیٍم ِفی                 إْتَباُع َما اتََّصَل َواْنِصْب َما اْنَقَطعْ         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي قبل إالَّ {وإن كان الكالم} والناس يف املثال الثاين، وأّما كونه موجباً، فألنَّه مل يسبق بنفٍي وال شبهه، 

املستثىن  أي: يف {جاز فيه} بأن ذكر املستثىن منه، {تامًا}بأن تقدَّم عليه نفي أو شبهه وكان  {منفيًا}
 {و} منصوبًا أو خمفوضاً. من املستثىن منه، بدل بعض من كل، سواء كان املستثىن منه مرفوعًا أو {البدل}

     بالرفع على البدل من القوم، زيٌد} {ما قام القوم إالَّ قولك  {على االستثناء نحو}بإالَّ  {النصب}جاز أيضاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َوَبْعَد َنْفٍي َأْو َكَنْفٍي اْنُتِخبْ         ، وعجز البیت هو: ٢٣) باب االستثناء:١(
 الباب نفسه، ص. ن.) ٢(
   .٢/٢٦١، وأوضح المسالك:٢/٨١شرح المفصل:) =: ٣(
ألن اآلِخر لیس من النوع األول وهو لغة ؛ هذا باٌب یختار فیه النصب(( ٢/٣١٩في الكتاب: قال سیبویه )٤(

، وكرهوا أن ُیبدلوا اآلِخر من وا به على معنى ولكن حماراً ؤ ، جاإال حماراً  الحجاز، وذلك قولك: ما فیها أحدٌ أهل 
أوضح و  ،٢/٧٠١شرح الكافیة الشافیة:=: ، و))ولكن :فیصیَر كأنه من نوعه، فُحمل على معنى، األول

 .١/٥٤٦، والتصریح:١/٥٠٧وشرح األشموني: ،٢/٢٦١المسالك:
               َما اْسَتْثَنِت االَّ َمْع َتَماٍم َیْنَتِصبْ ر البیت األول هو: صد، و ٢٣االستثناء:) باب ٥(
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۲٦٥ 

في قوله في  )١()إالَّ لــ(هو المأخوذ من نسبة االستثناء ابن مالك):  د(على الصحیح عن وقوله:
 :)٢(األلفیة

 .........................    .................               َما اْسَتْثَنِت االَّ         
وأما معناها فهو  ):عمل إالَّ  وألغى: قول األزهري: (}على حسب العوامل{ المصنف )٣([قول]   

 .معتبر، وهكذا یقال فیما بعد
حین كان ناقصًا  :أي ،)ى االستثناء حینئذمَّ سَ ویُ قول األزهري: ( }إالَّ بزیدٍ  ما مررت{      

وًال مه لم یجد معنَّ أومعنى تفریغه  ،واقعة على العامل )ما(: )الخإالَّ... قبلألن ما ( وقوله: ،منفیاً 
ر، فأصل قولك: ما قام من مقدَّ  بدلٌ  فما بعد إالَّ  :یشتغل به في اللفظ، وأما في التقدیر (إالَّ)قبل 
  مفرغاً فتسمیتهم االستثناء  ،العامل هو المفرغ نَّ أمن هذا  ویؤخذحٌد إالَّ زیٌد، ما قام أ :زیدٌ   إالَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدل البعض من الكل اتصاله بضمري املبدل منه لفظًا أو تقديراً، وهو هنا مقدر، وتقديره: إالَّ زيد وجيب يف 

بالنصب على االستثناء وحنو قولك: ما مررت بالقوم إالَّ زيد ، باجلر على البدل،  {إالَّ زيدًا}جيوز  {و} منهم.
قوم إالَّ زيداً، بالنصب ال غري، سواء جعلته بدًال من وإالَّ زيداً، بالنصب على االستثناء، وحنو قولك: ما رأيُت ال

املنصوب أو منصوبًا بإالَّ على االستثناء، ويظهر أثر االحتمالني يف الناصب له ما هو، ويف تقدير الضمري 
وعدمه، فعلى تقدير أن يكون بدًال فالناصب له رأيت مقدرًا بناًء على أن البدل على نية تكرار العامل، وهو 

االستثناء يكون الناصب  وعلى تقدير أن يكون منصوبًا على ح، وجيب تقدير الضمري معه على ما مر،الصحي
بأن مل  {ناقصًا}منفيًا  {وإن كان الكالم}له (إالَّ) على الصحيح عند ابن مالك وال حيتاج إىل تقدير ضمري 

املقتضية له من رفع  لعوامل}{على حسب ااملستثىن  {كان}يذكر املستثىن منه، وتقدم عليه نفي أو شبهه 
ونصب وخفض، وألغي عمل إالَّ، فإن كان ما قبل إالَّ يطلب فاعًال رفعت املستثىن على الفاعلية، حنو: ما قام 
إالَّ زيٌد، فزيٌد مرفوع على الفاعلية بقام وإالَّ ملغاة، وإن كان ما قبل إالَّ  يطلب مفعوًال نصبت املستثىن على 

إن كان ما قبل  {و} فزيدًا منصوب على املفعولية بضرب، وإالَّ ملغاة،  ضربت إالَّ زيدًا}{نحو: ما املفعولية 
فزيد خمفوض بالباء  {ما مررت إالَّ بزيٍد}إالَّ يطلب جارًا وجمرورًا يتعلق به خفضت املستثىن حبرف جر حنو 

، وإالَّ ملغاة ويسمى االستثناء حينئذ مفرغاً، ألنَّ ما قبل إالَّ    عوامل تفرغ للعمل فيما بعدها،  من المتعلق مبرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمبرد، قال في شرح أنه مذهب سیبویه وا وذكر ،عامل في المستثنى هو (إالَّ)أن ال إلى ) ذهب ابن مالك١(
ثم قلُت: (بها ال بما قبلها) مشیرًا إلى الخالف في ناصب المستثنى بـ(إالَّ)، واخترُت نصبه (( :٢/٢٧١التسهیل:

اني، وقد خفي كون هذا مذهب سیبویه على جمهور بها نفسها وزعمُت في ذلك أني موافق لسیبویه والمبرد والجرج
، وشرح ١/٢١٢، واإلنصاف في مسائل الخالف:٤/٣٩٠، والمقتضب:٢/٣١٠و=: الكتاب: ،))الشّراح لكتابه

 ،  ٢/٢١١، وشرح ابن عقیل:٢/٦٧٤، وتوضیح المقاصد والمسالك:١/٧٢١الرضي على الكافیة:
 ١رقم: ، الهامش) مر البیت بكامله في الصفحة السابقة٢(
 .) [...] زیادة واجبة للسیاق٣(
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 :)٢(في األلفیة بقوله أشار، وٕالى االستثناء المفرغ )١(مجازٌ 
 َبْعُد َیُكْن َكَما َلِو االَّ ُعِدَما                  ٌق إالَّ ِلَماــرَّْغ َسابِ ــــــَوإِْن ُیفَ              

    

وجه الشبه إبهام الجمیع  ):تشبیهًا بقبل وبعد( األزهري:: قول }ال غیرَ {المصنف:  )٣([قول]    
 :)٤(صورة البناء المشار إلیها بقول األلفیةهي هذه و  ،معناه في كلّ  یةالمضاف إلیه، ون وحذف

 َلُه ُأِضیَف َناِویًا َما ُعِدَما              َواْضُمْم ِبَناًء َغْیرًا ِاْن َعِدْمَت َما             
 

ثم اختلفوا في (ال)  ،)٦(غیره ، وأجازه)٥())لحن )ال غیر(((وقد نص ابن هشام على أن قولهم: 
وخبرها محذوف،  رـــلما م ـــ وغیر اسمها مبني ،عاملة عمل لیس :فقیل ،الداخلة على غیر

وخبرها  ،وغیر في محل نصب اسمها ،عاملة عمل إنَّ  :، وقیل)٧(ًا"ر موجودجال غیرُ  ال" :والتقدیر
غیر وما بعدها إذا  أنَّ  :) معناهالخ...لكن على الحالله: (و وق ـــ الرفعب ـــ موجودٌ  :أي، محذوف
وقام  ،، فغیر منصوب على الحالنحو: قام القوُم غیَر زیدٍ  ،فإنها تنصب على الحال نصبت،
، فإن رفعت غیر زیدٍ  غیرُ  حدٌ أ) نحو: ما قام الخ...ومن جواز االتباعوقوله: (، حمارٍ  رَ یالقوم غ

): فإن كان جراء على حسب العواملومن اإل(وقوله:  ،كان بدًال من أحد، وٕان نصبته فعلى الحال
 بَ صِ مل یطلب النصب نُ إان كان العو ، زیدٍ  نحو : ما قام غیرُ  ،یطلب الرفع رفعت غیر ملاالع

وٕالى  ]ظ: ٦٨[ ،)٨(زیدٍ  نحو: ما مررت بغیرِ  ،رَّ ، وٕان كان یطلب الجر جُ زیدٍ  نحو: ما رأیت غیرَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضمها مع القصر ـــ  {وُسوى}ـــ بكسر السني ـــ  {المستثنى بغير وِسوى}أمَّا  {و}حكم املستثىن بإالَّ. هذا  
بإضافة غري  وِسوى وُسوى وسواء   {مجرور}ـــ باملد وفتح السني أفصح من كسرها ــــ فهو {وَسواء} فيهما ـــ 

أي: ال جيوز فيه غري اجلر، وحذف ما أضيف إليه غري، وبناؤها على الضم تشبيهًا بقبل وبعد،  {ال غير}إليه 
وتعطى غري وِسوى وُسوى وسواء ما يعطاه االسم الواقع بعد إالَّ من وجوب النصب بعد الكالم التام املوجب 

 وامل يف الناقص املنفي.ومن جواز االتباع بعد التام املنفي ومن اإلجراء على حسب العلكن على احلال، 
  على تقدير احلرفية والفعلية  {والمستثنى بخال وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٥٠٢، وارتشاف الضرب:١/٧٤٧) =: شرح الكافیة للرضي:١(
 .  ٢٣) باب االستثناء:٢(
 .لسیاق) [...] زیادة واجبة الستقامة ا٣(
 .  ٢٩) باب اإلضافة:٤(
   .٢٠٩مغني اللبیب: )٥(
 .٢/١٩٩:الهوامع همعو  ،٢/١٦٥وشرح األشموني: ،٤٥٣:المحیط القاموس =: )٦(
 .) في (ب، ج): لیس غیُر الجر موجوداً ٧(
 .٢/٢٢٦، وشرح اللمحة البدریة:٣/١٥٢٤، وارتشاف الضرب:٣٨٢) =: شرح عمدة الحافظ:٨(
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 :)١(غیر وسوى بلغاتها أشار في األلفیة بقوله
 اـــًى ِبإالَّ ُنِسبَ ـــا ِلُمْسَتْثنــــِبمَ                 َواْسَتْثِن َمْجُرورًا ِبَغْیٍر ُمْعَرَبا               
 الَ ــَعَلى اَألَصحِّ َما ِلَغْیٍر ُجعِ                  الَ ــــَوِلِسوًى ُسوًى َسواٍء اْجعَ               

على  ): یعودهیوفاعله ضمیر مستتر فاألزهري: (: قول }قام القومُ  :نحو{ المصنف: قول     
هم زیدًا، وٕانما وجب استتار القوم خال بعضُ  مكأنه قال: قا ،البعض المفهوم من الكل السابق

، وٕالى حكم كون شبیهًا بالمستثنى بإالَّ ی، فهتبأدا متصالً  )٢("مستثنىال"لیكون  ؛الفاعل بهذه األفعال
 : )٣(أشار في األلفیة بقوله )لیس وال یكون(مع زیادة  االمستثنى بخال وعدا وحاش

 َد الَ ــــــُكوُن َبعْ ـــَدا َوِبیَ ـــَوِبعَ                   الَ ــــَواْسَتْثِن َناِصبًا ِبَلْیَس َوخَ               
 الثالثة بعد هذا البیت. إلى آخر األبیات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب على أن خال فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوباً، وزيداً مفعول بالنص {نحو: قام القوم خال زيدًا}

بالنصب على أن عدا  {وعدا عمرًا}باجلر على أن خال حرف جر، وزيد جمرور خبال  {زيد}خال  {و}به، 
باجلر على أن عدا حرف جر،  {عمرو}عدا  {و}فعل ماض، وفاعله مسترت فيه وجوباً، وعمرًا مفعول به، 

 بالنصب واجلر على أوزان ما قبله.            {وحاشا زيدًا وزيٍد}ر بعدا وعمرو جمرو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤) باب االستثناء:١(
 .، والتصویب من (ب، ج): االستثناء)) في (آ٢(
 ، واألبیات الثالثة بعد هذا البیت هي:٢٤) باب االستثناء:٣(

 َوَبْعَد َما اْنِصْب َواْنِجَراٌر َقْد َیِردْ              َواْجُرْر ِبَساِبَقْي َیكوُن ِإْن ُتِردْ                
 َالنِ ــــــــَبا ِفعْ ــــــــا ِإْن َنصَ ـــــــَكَما ُهمَ              ْرَفانِ ـــــــا حَ ــــرَّا َفُهمَ ـــــــَوَحْیُث جَ                
 َماـــــْظهُ ــــیَل َحاَشا َوَحَشا َفاْحفَ ـــَوقِ              َوَكَخَال َحاَشا َوَال َتْصَحُب َما               
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 }باب ال{
 

 ؛وهو على حذف مضاف تقدیره: هذا باب منصوب ال ،هذا هو الثامن من المنصوبات      
لعدم اختصاصها باألسماء،  ؛ثم األصل في(ال) أن ال تعمل شیئاً  كالمنا في المنصوبات، ألنَّ 

لتأكید اإلیجاب، والشيء یحمل على نقیضه كما  )إنَّ (و ،لتوكید النفي )الـ(ف ،نَّ إوها على للكن حم
 ال له، فإذا قلت: ال رجلَ  هالنافیة لحكم :) أيالنافیة للجنسقول األزهري ( ،)١(یحمل على نظیره

دل على نفي الكینونة عن جنس الرجال ال عن الذوات، إذ من المعلوم أن الذوات ال  ،في الدار
 تكون عاملة عمل لیس، وتارةً  تارةً  :(ال) على قسمین نَّ إبها المعاني، ثم  ىنفباألداة، وٕانما تُ  ىنفتُ 

في  لنفي الجنس نصًا، فإذا قلت: ال رجلَ  ال تكون إالَّ  فالعاملة عمل إنَّ  ،نَّ تكون عاملة عمل إ
رجالن، ل فالمراد نفي هذا الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، فال یصح أن تقول بعد ذلك ب ،الدار

، )٢(نفي الوحدةل ها ال تكون إالَّ وغلط من قال: إنَّ  ،ل نفي الوحدة والجنستموالعاملة عمل لیس تح
إلخراج العاملة عمل  )؛اً نصَّ ( :زیادة من فیخرج بالنافیة الزائدة والناهیة، وبالجنس العاطفة، وال بدَّ 

 لیس. 
أن یعلم جمیع ما في  نساناإل من المطلوب بالعلم هنا فقط مع أنَّ  كَ رَ ما أمَ : إنَّ }اعلم{     

 له.  نْ ه أراد أن یذكر أمرًا صعبًا، فتفطَّ إلى أنَّ  إشارةً  ،الكتاب
 ،د به ألجل قول المصنف، ولم تتكرر (ال)): قیَّ وجوباً ( :: قول األزهري}اتتنصب النكر {     

(ال) إذا لم تكرر وجب إعمالها عمل  ، وهذا مبني على أنَّ )٣(والرفع" النصب زاج"رت رِّ وأما إن كُ 
 )إنَّ (، وٕالى عمل (ال) عمل و مكررةً أ مفردةً  ،یجوز عملها عمل لیس مطلقاً  هأنَّ  والحقُّ  )،إنَّ (

 :)٤(أشار في األلفیة بقوله
رَ ـــــَرَدًة َجاَءْتَك َأْو ُمكَ ـــــُمفْ                   ةْ َعَمَل ِإنَّ اْجَعْل ِلَال ِفي َنِكرَ                ةْ رَّ

راد ـــالم لیسو  ،بعدُ  بیَّنه لكن ،وفیه إجمال ذا تعمیم للحكم،ـــــه ،)أو محالً  لفظاً ( وله:ـــوق      
ر بذلك ألجل وٕانما عبَّ  ،بل ینصب لفظه ومحله ه ینصب اللفظ فقط دون المحل،أنَّ  لفظاً  :ولهـــبق
    وأمَّابغیر الشبیه بالمضاف،  ذلك مخصوٌص  بغیر تنوین، لكنَّ  ما ینصب محلهالثاني إنَّ  أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وجوباً  {أنَّ ال تنصب النكرات}ـــ بكسر اهلمزة ـــ فعل أمر من علم يعلم  {اعلم} النافية للجنس{باب ال} 

 لفظاً أو حمًال، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٣٣٦والتصریح: ،٢/٨٦الصفوة الصفیة:و  ،١/١٩٠، والمقرب:٢/٩١:شرح المفصل) =: ١(
 .  ٣١٦اللبیب: مغني) =: ٢(
 ) في (ب، ج): فإّنه یجوز النصب والرفع.٣(
 .١٥) باب (ال) التي لنفي الجنس:٤(
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 ن كما سیذكر. فینوَّ الشبیه به 
كم بزیادتها حُ  ط أن ال یدخل علیها حرف جر، وٕاالَّ و من جملة الشر : }إذا باشرت النكرة{    

إذا كانت النكرة قول األزهري: ( ،فزاد مجرور بالباء ،نحو: جئتك بال زادٍ  ،وجب جر ما بعدهاو 
الشيء  ]و: ٦٩[ لكذ مفهمُ  ،في اتصال اسمها بشيء ةبالمضاف ةشبیهأو  :) أيالخة...مضاف
ینبغي أن یقدمه هنا، وقد ذكره هنا دون  اناألزهري في الباب بعد، وكمعنى، كما سیعرفه ال تمامُ 

 هولعل ،)١([(عندنا)] طالعًا جبًال في الدار، وال مارًا بزیدٍ ال نحو:  )،وشبهها(تعریف في قوله: 
 ٕالى المضافو ن، منوَّ  بالمضاف هیالشب ألنَّ  ؛)تنوین غیرب( :المضاف ألجل قول المصنف خصَّ 

 : )٢(أشار في األلفیة بقوله والشبیه به
 ...........................                 َفاْنِصْب ِبَها ُمَضافًا اْو ُمَضارَِعهْ          

حیث  :أي )صنفمظاهر كالم الهو و (قول األزهري:  في الدار}: ال رجلَ {المصنف:  )٣([قول]   
بل قرره على  ،هاألزهري لم یقرره على ظاهر  لقاب اإلعراب، لكنَّ أالذي هو من  )تنصبـ(عبر ب

 . )٤(علیه )الخ...ال رجلَ ـ(، وحمل مثال المصنف ب)أو محالً (لجمهور حیث زاد فیما سبق لما 
ما وجب ودخولها على معرفة، وٕانَّ  ،ي عدم مباشرتها النكرةفي صورتَ  :أي ،}تكرار ال جبو و {     

 ؛كون لنفي الجنس، فجبروا كسرها بتكرارهاتیمكن أن  ال ا دخلت على المعرفةها لمَّ ألنَّ  ؛التكرار
 ،)٥(لتكرارافجبروا كسرها أیضًا ب نصًا، بق لنفي الجنستصلت من النكرة لم ا فُ ها لمَّ وألنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتنصب النكرة لفظًا إذا   {ولم تتكرر ال}يفصل بينهما فاصل بأن مل  {النكرة}ال  {بغير تنوين إذا باشرت}

كانت النكرة مضافة ملثلها، حنو: ال غالَم سفٍر حاضٌر، وتنصب النكرة حمًال إذا كانت النكرة مفردًة عن 
ورجل امسها مبين معها على الفتح، وموضعه  ،حرف نفي :فـ(ال) {نحو: ال رجَل في الدار}اإلضافة وشبهها، 

)، ويف الدار خربها، وذهب طائفة من البصريني إىل أن رجًال وحنوه منصوب لفظًا من غري تنوين ـــ نصب بـ(ال
بأن فصل بينهما  {فإن لم تباشرها}هذا إن باشرت ال النكرة،  وهو ظاهر كالم املصنف ــــ ونسب إىل سيبويه،

{تكرار عند غري املربد وابن كيسان  {ووجب}على االبتداء {وجب الرفع} بفاصل أو دخلت ال على معرفة 
ال مع مباشرة النكرة  {وإن تكررت}وجيوز: ال زيد يف الدار وال عمرو  ال نحو: ال في الدار رجل وال امرأة}

 بفتح رجل ورفع امرأة   {ال رجل في الدار وال امرأة}على اإلعمال  {جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)١(
 َوَبْعَد َذاَك اْلَخَبَر اْذُكْر َراِفَعهْ والشطر الثاني هو: ، ١٥) باب (ال) التي لنفي الجنس:٢(
 .) [...] زیادة واجبة للسیاق٣(
 .٢/٥٨شرح التسهیل:، و ٢/١٠٦:، وشرح المفصل٢٨٤ـــــ٢/٢٨٣الكتاب:) =: ٤(
 .١٦٦، وشرح قطر الندى:٣/١٣٠٩، وارتشاف الضرب:٢/٦٥، وشرح التسهیل:٢/١١٣) =: شرح المفصل:٥(
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 : )١(لیها بقول األلفیةإ): هي المشار  الخ...أوجه خمسةقوله:(و 

 الَ ـَحْوَل َوَال ُقوََّة َوالثَّاِن اْجعَ               َال ــــــَحًا كَ ـــَرَد َفاتِ ـــــَوَركِِّب اْلُمفْ                 
 َت َأوًَّال َال َتْنِصَباـــعْ ـــَوإِْن َرفَ               َمْرُفوَعًا اْو َمْنُصوبًا اْو ُمَركََّبا                 

فیهما، وٕان  عاملة عمل إنَّ  )الـ(): حاصلة بتقریب أنك إن فتحتهما فالخ...وتوجیه كلوقوله: (
، وال )الـ(محله نصب ب ألنَّ ؛ فالثاني معطوف على محل اسم(ال) ،األول فتح الثاني مع تنصب

في  )٢("امهألنَّ " ؛(ال) مع اسمها فهو معطوف على محل األول الثانیة زائدة، وٕان رفعته مع فتح
ن إ الثانیة عاملة عمل لیس، و  أو على أنَّ  ،، وال الثانیة زائدة)٣(محل رفع باالبتداء عند سیبویه

عاملة فیهما عمل  )(ال على أنَّ  نرفعتهما معًا فهما مبتدآن، وال زائدة للنفي فیهما أو مرفوعا
خر مرفوع على أن (ال) عاملة عمل لیس، وٕان رفع األول وفتح ا مبتدأ واآلملیس، أو أحده

، وال عاملة عمل إنَّ  )الـ(الثاني ف ماأ، و فیه عاملة عمل لیس )ال( وأالثاني، فاألول إما مبتدأ، 
محله  نَّ علمت أ دوق ،نصبه بالعطف على محل اسم (ال) ألنَّ  ؛یجوز نصب الثاني مع رفع األول

 .)٥("علمأواهللا "، )٤(ها عاملة عمل لیس، فال وجه لهأو على أنَّ  باالبتداء، هنا رفع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برفع رجل ورفع امرأة  {ال رجل في الدار وال امرأة}على اإللغاء  {وإن شئت قلت} ،وفتحهما أو نصبهما 
أو فتحهما، واحلاصل أن للنكرة بعد ال الثانية مخسة أوجه: ثالثة مع فتح النكرة األوىل واثنان مع رفعها، وتوجيه  

 كل منها مذكور يف املطوالت.
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 .١٥) باب (ال) التي لنفي الجنس:١(
 .ج): ألنَّها) في (ب، ٢(
   .١/٣٤٥=: الكتاب:) ٣(
، وارتشاف ١/٥٢٦، وشرح الكافیة الشافیة:٢٥٩ـــــــ٢٥٨، وشرح عمدة الحافظ:٢/١١٤:) =: شرح المفصل٤(

 .١٦٨، وشرح قطر الندى:٣/١٣١٠الضرب:
 ) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم.٥(
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 }باب المنادى{
 

داء والمنادى في األصل اسم مفعول، وهو مشتق من النِّ هذا هو التاسع من المنصوبات،      
داء بالضم دا بالكسر والقصر، وهي تلیها، ویقال النُّ النِّ  :وهو األفصح، ویقال ،بكسر النون والمد

 ،اسم فاعل ،بكسر الدال ينادِ ): احترازًا من المُ البفتح الدَّ قول األزهري: ( ،)١(أضعفها ووالمد، وه
 قبال. فهو الشخص الذي یطلب اإل

 ،لمنادى باعتبار معناهل ): هذا تعریفٌ ...الخهو المطلوب إقبالهقول األزهري: ( :}المنادى{    
هو االسم الذي یدخل علیه (یا) أو  :ما هو في األلفاظ، ولو أراد تعریف اللفظ لقالكالم النحاة إنَّ و 

. )٢(منزلته لٌ العاقل أو ما هو منزَّ  إال ىنادیال  أنه إحدى أخواتها، ویؤخذ من قوله المطلوب إقباله
ما في حكمه أو یكون بعیدًا  المنادى تارةً  اعلم أنَّ  ]ظ: ٦٩[ ):الخ...أو إحدى أخواتهاوقوله: (

 : )٤(ًال بقول األلفیةمَ عَ  )٣(خمسةٍ  نادیان بأحد حروفٍ كالساهي والنائم، ویُ 
 اــــــــمَّ َهیَ ــــــــا ثُ ــــــَذا َأیَ ـــــــــَوَأْي َوآ كَ             اِء َیا ــَأْو َكالنَّ  اءِ ـــاَدى النَّ ــــَوِلْلُمنَ           

  )٥(، وٕالیه اإلشارة بقول األلفیة:بالهمزة وحدها دون مدّ ى نادَ وتارة یكون قریبًا ویُ   
 ...............................................             َوالَهْمُز ِللدَّاِني          

 : )٦(عند أمن اللبس، وفي األلفیة )یا(مطلقًا أو  )واـ(ب دبوقد یكون مندوبًا فین
 َأْو َیا َوَغْیُر َوا َلَدى اللَّْبِس اْجتُِنبْ            ِدْب ـــــْن نُ ـــــَوَوا ِلمَ ..............          

 ): أشار به إلى الجواب عما یقالالخ...بالذاتاألزهري: (: قول }والنكرة غیر المقصودة{      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{خمسة أنواع هو املطلوب إقباله بـــ(يا) أو إحدى أخواهتا، وهو  {المنادى}بفتح الدال، {باب المنادى} 
 {والنكرة المقصودة}واملراد باملفرد هنا، ويف باب ال السابق، ما ليس مضافًا وال شبيهًا به،  المفرد العلم}

ا املقصود واحد من أفرادها، غير المقصودة} {والنكرةبالنداء دون غريها   بالذات وإمنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٩٧وحاشیة الصبان: ،٢/٤٨٠، والمساعد:٤/٢١٧٩:الرتشافا، و ٧المقصور والممدود ـــ للفراء:) =: ١(
، والتوقیف ٢٣١، والتعریفات:٢/٤٨٠، والمساعد:٢/٢٣، وشرح اللمحة البدریة:٣٢:في النحو ) =: األنموذج٢(

 .٣/٢٤٢:مع العلوم في اصطالحات الفنونجا، و ٣١٦على مهمات التعاریف:
 ،فأما االسم غیُر المندوب فینبَّه بخمسة أشیاء: بیا، وأیا، وَهیا، وأي، وباأللف((: ٢٣٠ــــــ٢/٢٢٩) في الكتاب:٣(

األربعة غیر األلف قد یستعملونها إذا أرادوا أن یمدوا أصواتهم للشيء  نحو قولك: أحاِر بَن عمٍرو. إال أنَّ 
و=:  ،))باالجتهاد، أو النائم المستثقل َرون أنه ال ُیقبل علیهم إالَّ م، واإلنسان المعرض عنهم، الذي یالمتراخي عنه
 . ٢/٢٣،  وشرح اللمحة البدریة:١/١٧٥، والمقرب:٣٢:، واألنموذج١/٣٢٩النحو: األصول في

 .٣٩) باب النداء:٤(
 َأْو َیا َوَغْیُر َوا َلَدى اللَّْبِس اْجتُِنبْ       َوَوا ِلَمْن ُنِدْب َوالَهْمُز ِللدَّاِني  : بتمامه هو البیت، و ٣٩) باب النداء:٥(
 الباب نفسه، ص. ن.) ٦(
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 یقال: النكرةُ ها غیر مقصودة؟ وحاصل الجواب أن نَّ إ، فكیف یقال دَ صِ ما قُ  ى إالَّ نادَ ه ال یُ أنَّ 
باعتبار قصد فرد واحد منها هي مقصودة بالنداء، وباعتبار كون الفرد غیر معین فهي غیر 

 .)١(الجهة تكَّ نفافمقصودة 
نكرة موصوفة بمعنى  )ما(): الخبه... وهو ما اتصل( : قول األزهري:}والمشبه بالمضاف{     

صفتها، و(شيء) أي: لفظ، فاعل ) في محل رفع اتصل(، وجملة )هو(لفظ في محل رفع خبر 
هو  والشبیه بالمضاف حذف مضاف بین الجار والمجرور، والتقدیر: على اتصل، و(من تمام)

ولى من جعل (ما) واقعة أوهذا  ،اللفظ الذي اتصل به لفظ آخر من فهم تمام معنى اللفظ األول
، وكون ما بعده من هإلی في المضاف )٢("ملاع"كالمضاف  هفلكونه عمل فیما بعد على المعنى،

 ي شبیهًا بالمضاف.مِّ تمام معناه كالمضاف إلیه، فهو من تمام المضاف سُ 
: محل تعیین بناء المفرد العلم على الضم ما لم یكن موصوفًا بابن }فأما المفرد العلم{     

 :من قولك )زید(والنصب نحو:  ،جاز في العلم وجهان: البناء على الضم مضاف إلى علم، وٕاالَّ 
 : )٤(األلفیة ل، وٕالى ذلك اإلشارة بقو )٣(بن سعید أزیدُ 

 نْ ــَد ْبَن َسِعیٍد َال َتهِ ـِو َأَزیْ ـَنحْ               ْن ــنَّ مِ ــمَّ َواْفَتحَ ـٍد ضُ ـَو َزیْ ـَوَنحْ               
لیشمل المبني على  ؛عطفت ما نائبه ففي كالمه حذف الواو معأو  :أي }على الضم{     

، وعبارة األلفیة شاملة للضم ونائبه إذ )٥(نو بني على الواو نحو: یا زیدماأللف نحو: یا زیدان، وال
 :)٦(قال مؤلفها

 َعَلى الَِّذي ِفي َرْفِعِه َقْد ُعِهَدا              َواْبِن الُمَعرََّف الُمَناَدى الُمْفَرَدا              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
{فأمَّا المفرد العلم وهو ما اتصل به شيء من متام معناه  بالمضاف}{والمشبه  ،إىل غريه {والمضاف} 

 والنكرة المقصودة فيبنبان على الضم من غير تنوين}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٩٣:، وحاشیة أبي النجا٢/٢٠٥:) =: التصریح بمضمون التوضیح١(
 .) في (ب، ج): "عمل"٢(
نكَرة (اْبن) مضاٍف ِإَلى علم َأو ـِإذا َكاَن المنادى علما َأو كنیة َووصف ب((: ١/٣٣٩:اللباب في ) قال العكبري٣(

ألنَّ اْلعلم والكنیة  ؛َوَال یكون َذِلك ِفي غیر َهَذا اْلموضع ،َجاَز ِفیِه الضّم على اَألْصل َواْلَفْتح إتباعًا لفتحة نون اْبن
(اْبن) لْلَحاجة ِإَلى التَّْعِریف ِبالّنَسِب َفیصیر اْلَمْوُصوف َوالّصفة كشيء َواِحد ـیكثر استعمالهما َمَع اْلَوْصف ب

 .٢/٢١٦، والتصریح:٣/٢٤، وشرح األشموني:٣/٢٦١، و=: شرح ابن عقیل:))كالمركَّب فیفتحان
 .٤٠) باب النداء:٤(
إنما قال: ُیبنى على ما ُیرفع به؛ لیكون أعّم من قولهم: ُیبنى على (( ١/٤١٠شرح الكافیة: في ) قال الرضي٥(

 .٢/٢٩مع:، و=: اله))السم: الضمُّ واأللُف والواوبه االضّم، فإنَّ نحو: یا زیدان ویا زیدون خارٌج منه، وما ُیرفع 
 .٣٩) باب النداء:٦(
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وما وجه كونها خصوص  ؟وما وجه بنائه على الحركة ؟: ما وجه بناء المفرد العلمفإن قلتَ 
ني لشبهه بضمیر المخاطب في اإلفراد والتعریف والخطاب، وبني على حركة : بُ قلتُ  ؟ضمة

ني على الفتح أو الكسر ه لو بُ ألنَّ  ؛على خصوص الضمّ  نيوبُ  ،البناء عارٌض  تنبیهًا على أنَّ 
 .)١(من لغاته تیناللتبس بالمنادى المضاف إلى یاء المتكلم في لغ

 َقاَل َربِّ  في المنادى المضاف إلى یاء المتكلم لغة البناء على الضم ومنه قراءة: ال یقال:    
لما كانت لغة  :ا نقولألنَّ  ؛م یلتبس بهاضفبناء المنادى على ال ،)٣(اءببضم ال )٢(اْلَحقِّ بِ  اْحُكمْ 

وحملت النكرة المقصودة  ،تكلم أضعف اللغات لم یعتبر اللبس بهامالضم في المضاف إلى یاء ال
وتارة یكون  ،كما في: یا زیدُ  به الضم الذي یبنى علیه تارة یكون ملفوظاً  على المفرد العلم، ثم إنَّ 

 ]و: ٧٠[ :)٥(، وفي األلفیة)٤(نحو: یا سیبویه ،لمبني قبل النداءمقدرًا كما في ا
 َوْلُیْجَر ُمْجَرى ِذْي ِبَناٍء ُجدَِّدا             َواْنِو انِضَماَم َما َبَنوا َقْبَل النَِّدا           

ون وأما في حالة الضرورة، فیجوز تنوینه، وٕاذا ن :أي ،)حالة االختیار في( :األزهري قول    
 :)٦(مرویان فمن المبني على الضم مع التنوین قوله اهمألنَّ  ؛فللشاعر بناؤه على الضم ونصبه

 .......................                َسالُم اِهللا َیا َمَطٌر َعَلْیَها     
   .هن مطر مع ضمفنوَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف حالة االختيار،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحو: یا  بالكسرة، اللتبس بالمنادى المضاف إلى یاء المتكلم عند حذف یائه اكتفاءً ني على الكسر ألنه لو بُ ) ١(

 ، نحو: یا أبَت واألصل: یا أبتا،بالفتحة أو على الفتح اللتبس به عند حذف ألفه اكتفاءً  أبِت واألصل: یا أبتي،
اصد وتوضیح المق ،٣/٣٩٦، وشرح التسهیل:٢/٨٦البن عصفور: الزجاجي ــــــ جمل=: شرح 

 .٩٣:، وحاشیة أبي النجا٣/٢٠٣، وحاشیة الصبان:٤/٢٨ك:وأوضح المسال ،٣/١٠٥٩والمسالك:
 .١١٢) سورة األنبیاء، اآلیة:٢(
 شواذ القراءات في ، =: مختصرقرأ بها أبو جعفر وابن محیصن وابن كثیر في روایة، وابن جماز عن نافع )٣(

، والمحتسب في تبیین ١٢٨لنیسابوري:العشر ـــ ل في القراءات والمبسوط ،٩٦ـــ٩٥ـــ البن خالویه: من كتاب البدیع
   .٤/١٥٦ومعجم القراءات القرآنیة: ،١/١٩البن جني: ــــ وجوه شواذ القراءات

 .٢/٢١١، والتصریح:٣/٢٢، وشرح األشموني:٣/٢٥٩، وشرح ابن عقیل:٤/١٨) =: أوضح المسالك:٤(
 :٣٩) باب النداء:٥(
 .ولیَس علیَك َیا َمَطُر السَّالمُ لألحوص األنصاري، وشطره الثاني هو:  ) من الوافر، وهو ٦(
والّشاهُد فیه ُهنا قوُله: (یا مطٌر) حیث نّون العَلم المنادى للّضرورة  ،٢٣٦=: شعر األحوص األنصاري: 

وشرح الرضي على  ،١/٢٥٣واإلنصاف: ،١/٣١٣:من شواهد سیبویه، وهو الّشعرّیة، والقیاُس: یا مطرُ 
   .٢/١٥٠:األدب ِخزانةو  ،١/١٧٣:الهوامع همع، و ١/٤١٣الكافیة:
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 :)١(منصوبًا قوله هومن سماع
 َیا َعِدیًا َلَقَد َوَقْتَك األَواِقي........................                                 

 :)٢(ه، وٕالى ذلك اإلشارة بقول األلفیةبَ صَ عدیًا ون نَ وَّ فنَ 
َنا           اــمٍّ ُبیِّنَ ــُه اْسِتْحَقاُق ضَ ــــــا لَ ـــِممَّ              َواْضُمْم َأِو اْنِصْب َما اْضِطَرارًا ُنوِّ

ه إذا كان ألنَّ  ؛، وٕانما قید بهنٍ عیِّ ): أي حال كونه مقوًال لمُ نیَّ عَ (لمُ  قول األزهري: :}یا رجلُ {     
ر نصبها على ثِ ؤْ فالعرب تُ ( فیجب نصبه، وقوله: ن فهو نكرة غیر مقصودةیَّ عَ لغیر مُ 
لكسائي، لكون الواو بمعنى تختار، ثم ما مشى علیه األزهري هو الذي سثر بؤْ ): تُ ...الخضمها

إن قلت:  یا رجًال كریمًا):( وقوله: ،)٤(والجمهور تعیین النصب سیبویهوالذي ل )٣(وظاهر التسهیل
قلت: أجیب عنه  ،فیه وصف المعرفة الذي هو رجل المعرف بالقصد واإلقبال بالنكرة وهي كریم

؛ لظهور نصبها نظرًا إلى اللفظ ؛بأن النكرة المقصودة صارت في هذه الحالة كأنها غیر معرفة
 ،أقوى اللفظوتنوینها، وٕان كانت في المعنى معرفة بالقصد، وٕانما اعتبر اللفظ دون المعنى؛ ألنَّ 

فإن أعربت حاًال وجب  ،جواز الوجهین إذا أعربت الجملة صفة ): محلیرجى لكل عظیم( وقوله:
   .یصیر حینئذ شبیهًا بالمضاف هألنَّ  ؛نصب المنادى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، هذا إذا مل تكن النكرة  }{يا رجلُ مثال النكرة املقصودة حنو:  {نحو: يا زيُد و}ملفرد العلم فمثال ا ملعنيَّ

ومنه ، املقصودة موصوفة، فإن كانت موصوفة، فالعرب تؤثر نصبها على ضمها، يقولون: يا رجًال كرميًا أقبل
 اليت هي {والثالثة الباقية} ه عليه، ، نقله ابن مالك عن الفراء وأقرّ )يا عظيمًا يرجى لكل عظيم(احلديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         َرَفعْت َرْأَسَها ِإليَّ وَقاَلتْ  وصدر البیت هو:    نسب لعدي بن ربیعة،ی ،من الخفیف) ١(
) حیث اضّطر الّشاعر إلى تنوین المنادى فنّونه، ولم یكتف بذلك بل نصبه مع كونه مفَرًدا والّشاهد فیه: (یا عدّیاً  

وسّر صناعة  ،٤/١٤٧:األغانيو ، ٤/٢١٤:المقتضب=:  ،بالمنادى المعرب المنّونتشبیًها عَلًما؛ 
، والمقاصد ١١٠البن هشام: وشرح شذور الّذهب ،٢/٦٠٥واللمحة في شرح الملحة: ،٢/٨٠٠:اإلعراب
 .٢/١٤٣:األدب خزانة، و ٢/٣٧٠:، والّتصریح٤/٢١١:الّنحوّیة

 .٤٠) باب النداء:٢(
ویجوز في المفرد المعرف بالقصد واإلقبال إجراؤه مجرى العلم ((، ٣/٣٩٢) قال ابن مالك في شرح التسهیل:٣(

المفرد في البناء، وٕاجراؤه مجرى النكرة في النصب، قال الفراء: النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب 
أكثر ما ینصبون، قلُت: ویؤید قول الفراء ما روي عن نصبها، یقولون: یا رجًال كریمًا أقبل، فإذا أفردوا رفعوا 

 ،٢/٣٧٥و=: معاني القرآن للفراء: ،))النبي (صلى اهللا علیه وسلم) في سجوده: یا عظیمًا یرجى لكل عظیم
 .٢/٢١٥والتصریح:

، ١/٤٠٩، وشرح الرضي على الكافیة:٢/٩٢البن عصفور: الزجاجي ـــــ جملوشرح  ،٢/١٨٢) =: الكتاب:٤(
 . ٢/٣٧، وهمع الهوامع:٢/٤٩٢:والمساعد
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المحل  في نفرد العلم والنكرة المقصودة منصوبامفال لفظًا ومحًال، وٕاالّ  :أي ة}،منصوب{     
 ضمیرل هذه الثالثة لعدم شبهها )١(/نصب/بفعل قام مقامه حرف النداء، وٕانما وجب  أیضًا 

ما الشبیه به فهو كالمضاف وأ إلیه كلمتان والضمیر كلمة، والمضاف المضاف ألنَّ  الخطاب؛
 .ألنها نكرة وهو معرفة ،مقصودة فلم تشبه الضمیر أصالً اللغیر اوأما النكرة  والمضاف إلیه،

 ؛ونصب الجزء األول ،علیه والمعطوف بكل من المعطوف :أي ،)فیمن سمیته بذلك( وقوله:    
ه بالمضاف، ونصب الثاني ألنه معطوف على األول باعتبار األصل وقبل العلمیة ، یألنه شب

أنك إذا نادیت جماعة هذه عدتها فلیس  :فیمن سمیته بذلك مفهومُ و  ،وأما اآلن فهو جزء من العلم
نكرة  اهألنَّ  ؛أیضاً بل إذا كانت الجماعة غیر معینة وجب النصب  ،الحكم وجوب النصب مطلقاً 

ن إونصبته أو رفعته، ف )ألـ(ت الثاني باألول وقرن ن كانت معینة ضممتَ فإغیر مقصودة، 
، وانتقده بعض )٢(هذا حاصل ما البن هشام، على الواو وبناؤه ،)أل((یا) وجب حذف  معه أعدت

 .)٣(نظر ذلك في حاشیتنا على المكوديا ،ى علیهمن حشَّ 
 .)٤("واهللا اعلم" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: ال جيوز فيها غري النصب،  {ال غير}وجوبًا  {منصوبة}ف النكرة غري املقصودة واملضاف واملشبه باملضا 

 ومثال املضاف، حنو:النكرة غري املقصودة قول الواعظ: يا غافًال واملوت يطلبه، إذ مل يقصد غافًال بعينه،  مثال
ا ثالثًة وثالثني، عبَد اهللا، ومثال املشبه باملضاف، حنو: يا حسنًا وجهه، ويا طالعًا جبًال، ويا رفيقًا بالعباد، وييا 

 فيمن مسّيته بذلك. 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) /.../ من استدراك الناسخ على المتن١(
أي: إذا نادیت جماعة تدعى (ثالثة وثالثین)، فإذا كانت هذه الجماعة غیر معینة وجب النصب، فنقول:  )٢(

یاثالثًة وثالثین، أما إذا كانت معینة أي: كانت نكرة مقصودة فنقول یا ثالثُة والثالثون أو الثالثین، بالعطف على 
، ٤/١٦أوضح المسالك: =: فنقول: یاثالثُة ویاثالثون، لفظ المنادى أو محله، أما إذا تكررت (یا) مع المعطوف

   .٢١٢وشرح قطر الندى:
 /ظ. ١٨٠الفتح الودودي على المكودي: اللوحة:) =: ٣(
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم٤(
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 }باب المفعول من أجله{
 

): أشار بهذا الخله... ویسمى المفعول( قول األزهري: ،هذا هو العاشر من المنصوبات       
 . )١(واحدا معناهو  ثالثةً  له أسماءً  إلى أنَّ 

ویخرج به  ،مصدراً إالَّ ه ال یكون ): أشار بهذا إلى أنَّ المصدر( : قول األزهري:االسم} هو{و      
 . )٢(هما اسما عینألنَّ  ؛، فال یجوز نصبهماوالعسلِ  لسمنِ لجئتك  ]ظ: ٧٠[ :نحو
 ه منصوبٌ الجمهور أنَّ  جاریًا على الخالف، ومذهبُ  هلیكون كالمُ  ؛هم ناصبهبأ :}المنصوب{    

  .)٣(ه مفعول مطلقعلى تقدیر الم العلة، وقال الزجاج والكوفیون: إنَّ  )الفعلـ(ب
نحو: ضربته  ل،ه ال یفید التعلیا إذا كان مصدرًا منصوبًا، لكنَّ : احترازًا ممَّ }بیاناً  ذكرالذي یُ {    

 :)٥(قول األلفیة ، وهذا التعریف مثلُ )٤(فهو مفعول مطلق ،ضرباً 
   ................َأَباَن َتْعِلیالً                ُیْنَصُب َمْفُعوًال َلُه اْلَمْصَدُر ِإْن              

؛ لعلم، وال قتًال للكافرا جئتك قراءةَ  :فال یجوز ومن جملة الشروط أن یكون معناه راجعًا للقلب،
 عاملهملة الشروط اتحاد وقته ووقت القراءة من أفعال اللسان، والقتل من أفعال الید، ومن ج ألنَّ 

 :)٦(وفاعلهما، وفي األلفیة
 .................َوْقَتًا َوَفاِعالً                   َوْهَو ِبَما َیْعَمُل ِفیِه ُمتَِّحْد              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
{المنصوب الذي املصدر  {وهو االسم}ويسمى املفعول له واملفعول ألجله، {باب المفعول من أجله} 

فإجالًال   {نحو قولك: قام زيٌد إجالًال لعمرٍو}الصادر من فاعله،  {بيانًا لسبب وقوع الفعل}علًَّة و يذكر}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٢٦وشرح قطر الندى: ،٢/١٩٧=: أوضح المسالك: ،ألجله، ومن أجلهله، والمفعول  ویسمى المفعول) ١(
 .  ١/٤٨٠جوجري:  ، وشرح األشموني:وشرح شذور الذهب لل

 .١/٤٨٤، والمساعد:١/٤٤٩:، وشرح المفصل٥٨لمع في العربیة:، وال١/٢٠٦) =: األصول في النحو:٢(
جمهور البصرّیین إلى أّن ناصبه الفعل على تقدیر و  سیبویه فذهب، اختلف العلماء في ناصب المفعول له )٣(

فزعموا أّنه مفعوٌل مطَلق؛ ثم اختلفوا، فقال الّزّجاج: ناصبه فعل مقدَّر من  وخالفهم الّزّجاج والكوفّیون، الم العّلة
وقال الكوفّیون: ناصبه الفعل المتقدِّم علیه؛ ، لفظه، ففي نحو: (جئتك إكراًما)، تقدیر الفعل: جئتك أكرمك إكراًما

 ،١/٣٦٧الكتاب: =: ،)جلوساً  ألّنه مالٍق له في المعنى، وٕاْن خالفه في االشتقاق، مثل: (قعدتُ 
واللمحة في  ،٦٠٩ـــ١/٦٠٨وشرح الرضي على الكافیة: ،٢/٥٢:وشرح المفصل ،٥٨، واللمع:١/٢٠٦واألصول:

، ١٣١ـــ٢/١٣٠:الهمع، و ١/٥٠٩والتصریح: ،١/٤٨٤، والمساعد:٢/٢٢١:االرتشافو  ،١/٣٦١شرح الملحة/
 .٢/١٧٩وحاشیة الصبان

   .٢/٢٣٩، والنحو الوافي:٢/١٧٩صبان:وحاشیة ال ،١/٤٨٠شرح األشموني:و  ،١/٥١١=: التصریح: )٤(
 َكُجْد ُشْكَرًا َوِدنْ َأَباَن َتْعِلیًال  بتمامه هو:         الشطر الثاني، و ٢٢) باب المفعول له:٥(
 ْرٌط ُفِقدْ ــًال َوٕاْن شَ ــَوْقَتًا َوَفاعِ         : وه بتمامه ، والشطر الثاني٢٢باب المفعول له: )٦(
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 :)٢(وفي األلفیة، )١(وفاعلهما
 .................َوْقَتًا َوَفاِعالً                   َوْهَو ِبَما َیْعَمُل ِفیِه ُمتَِّحْد              
النصب بل في  بالشروط لیست في وجو و المصنف،  يمثال من مأخوذة )٣(/الباقیة/وهذه الشروط 

 :)٤(وفي األلفیة ،جوازه
 ...............َمَع الشُُّروطِ                    َوَلْیَس َیْمَتِنْع .............           

 : )٥(وفي األلفیة ،وجب الجر ان اختل واحد منهإ و  
 َوٕاْن َشْرٌط ُفِقدْ ..............         .........................                      

 ..........................            ...        ........)٦(َفاْجُرْرُه ِبالََّالمِ           
 ،)٨(كالمثال األول ):والالزم(، وقوله: )٧(): كالمثال الثانيديعالفعل المت ینباألزهري: ( قول

 ): كالمثال األول.وغیره( وقوله: ،): كالمثال الثانيالمضاف مصدرال( وقوله:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر علًة وسببًا لوقوع الفعل الصادر من زيد، فإنَّ سبب قيام زيد لعمرو هو إجالله وتعظيمه، مصدر منصوب ذك
{وقصدتك  وإعرابه، قام زيٌد: فعل وفاعل، وإجالًال: مفعول ألجله، ولعمرو: جار وجمرور، متعلق بإجالًال،

ك: فعل وفاعل فابتغاء مصدر منصوب، ذكر علًة لبيان سبب القصد، وإعرابه، قصدت ابتغاء معروفك}
ومفعول، وابتغاء: مفعول ألجله، ومعروفك: مضاف إليه، ونبه هبذين املثالني على أنه ال فرق يف ذلك بني 

 الفعل املتعدي والالزم وال بني املصدر املضاف وغريه.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل المعلل، ومقارنًا أن یكون مصدرًا، وفعًال لفاعل الفع :وفیه ثالث شرائط((: ٨٧:المفصل في ) قال الزمخشري١(

كقولك جئتك للسمن واللبن وإلكرامك الزائر، وخرجت الیوم لمخاصمتك  ،فإن فقد شيء منها فالالم ،الوجودله في 
، واللمحة ١/٦١٣، وشرح الرضي على الكافیة:٢/١٩٦، وشرح التسهیل:١/٤٥١:، و=: شرح المفصل))زیدًا أمس

 .٢/١٩٧، وأوضح المسالك:١/٣٦١في شرح الملحة:
 َوٕاْن َشْرٌط ُفِقدْ َوْقَتًا َوَفاِعًال         : وه بتمامه شطر الثاني، وال٢٢المفعول له:) باب ٢(
 ) /.../ من استدراك الناسخ على المتن.٣(
 ، والبیت بأكمله هو:٢٢) باب المفعول له:٤(

 َذا َقِنعْ َمَع الشُُّروِط َكِلُزْهٍد              َفاْجُرْرُه ِباْلَحْرِف َوَلْیَس َیْمَتِنْع                          
 ، وشطر البیت األول مع تكملة الشطر الثاني هو:٢٢) باب المفعول له:٥(

 .........َوْقَتًا َوَفاِعالً                   َوْهَو ِبَما َیْعَمُل ِفیِه ُمتَِّحْد                            
 .الرابع ، والبیت بأكمله مر في الهامشَفاْجُرْرُه ِباْلَحْرفِ  ، وفي متن األلفیة:مِ َفاْجُرْرُه ِبالَّالَ  ) في (آ ، ب ، ج):٦(
 ) وهو قول المصنف: قصدتك ابتغاء معروفك.٧(
           المصنف: قام زیٌد إجالًال لعمرو. ل) وهو قو ٨(
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 }باب المفعول معه{
 

  .هو الحادي عشر من المنصوباتهذا       
یشمل ف، وأطلق فیه صریحاً  اسماً  المفعول معه ال یكون إالَّ  ألنَّ  ،الصریح :أي }االسم هو{      

 وتشربَ  السمكَ  نحو: ال تأكلِ  ،المفرد والمثنى والمجموع، وأخرج به الفعل الواقع بعد واو المعیة
 .ءٌ يضمُ  رُ والنها نحو: سرتُ  ،، والجملة الواقعة بعد واو المعیةاللبنَ 
 : )٢(ةیوفي األلف ،)١(شبهه ال الواوما أو  ناصبه الفعلُ  أنَّ  أبهم ناصبه، والحقُّ  }:المنصوب{     

 َذا النَّْصُب َال ِباْلَواِو ِفي اْلَقْوِل اَألَحقّْ            ْق ـــــِه َسبَ ـــِل َوِشْبهِ ـــعْ ـــَن اْلفِ ــــا مِ ـــــِبمَ       
 .وعمروٍ  بین زیدٍ  والمجرور نحو: جلستُ ، وعمروٌ  نحو: اشترك زیدٌ  ،وخرج به المرفوعُ 

ك في یالدالة على المصاحبة من غیر اشتراط تشر  :) أيبعد واو المعیةقول األزهري: (     
 :)٤(ة بقولهیٕالى تعریفه أشار في األلفو المنصوبات،  )٣([(األسماء)]الحكم، وهو مخرج لسائر

 ...................................            هْ ـــوًال َمعَ ـــــَواِو َمْفعـــي الـــُب َتالِ ـــُیْنصَ       
 لبیان الذات التي صاحبت الفاعل الذي :أي }ن فعل معه الفعلَ لبیان مَ {قول المصنف:       

      في الفعل اللغوي وهو كالمجىء والسیر، هذا معنى كالم األزهري.  قبل الواو
  ها فيحتى وصل إلى الخشبة، وصاحبَ  ارتفع الماءُ : أي ،: معنى استوى ارتفع}واستوى{      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{الذي يُذكر لبيان َمن فعل معه بعد واو املعية  {هو االسم المنصوب} املفعول معه{باب المفعول معه} 

 فاجليش اسموالجيَش}  {نحو قولك: جاء األميرُ أي: املذكور لبيان من صاحب معمول الفعل  الفعل}
  فاخلشبة اسم منصوب {واستوى الماء والخشبَة} ،اجمليءمنصوب مذكور لبيان من صاحب االمري يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، خالف الثاني األول فانتصبوذهب الكوفیون إلى أنه منصوب على الخالف، أي:  ،هذا مذهب البصریین) ١(

وهو عند الجرجاني منصوب بالواو ال بالفعل، وعند الزجاج عامله محذوف، وتقدیر الكالم في مثل: سرت والنیَل، 
األصول و  ،١/٢٩٧الكتاب: =: وًال به، والصواب هو مذهب سیبویه،، فیكون حینئذ مفعلَ هو: سرُت والبسُت النی

، ٢/٢٤٨، وشرح التسهیل:١/٤٤٠:، وشرح المفصل١/٢٠٠، واإلنصاف في مسائل الخالف:١/٢٠٩في النحو:
، وأوضح ١/٣٦٨، واللمحة في شرح الملحة:١٥٥، والجنى الداني:١/٦١٩وشرح الرضي على الكافیة:

 .١/٤٣٧، والمطالع السعیدة:١/٤٩١، وشرح األشموني:١/٥٤٠، والمساعد:٢/٢١٤المسالك:
 .٢٣) باب المفعول معه:٢(
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٣(
 ِفي َنْحِو ِسیِري َوالطَِّریَق ُمْسِرَعهْ        هو:  ، وعجز البیت٢٣) باب المفعول معه:٤(

 ،َمَع زید :َأي ،ُقْمت َوزیداً  :َوَذِلَك َقْولك ُهَو كل َما فعلت َمَعه فعالً : اْلَمْفُعول َمَعه((: ٥١:اللمع في قال المبرد
، وارتشاف ١/٣٠٨شرح الكافیة الشافیة:، و ٥٦المفصل:، و =: ))َمَع اْلَخَشَبة :َأي ،واستوى الماُء والخشبةَ 

 .٣٠٥، والحدود النحویة:٢٣١، وشرح قطر الندى:٣/١٤٨٣الضرب:
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رتفاع الماء وقت زیادته في أهل مصر قدر ا )١(ا"به" عرفُ یَ  معلومٌ  مقیاٌس  اع، والخشبةُ االرتف
االسم الواقع بعد الواو من حیث  ): اعلم أنَّ الخه...یجوز عطفه على ما قبلوقد وقوله: ( ،النیل

 :هو له خمس حاالت
نحو: جاء األمیر والجیش، فیجوز  ،أولها: جواز العطف والنصب على المعیة والمختار العطف

في و  ،)٢(ه األصل، وقد أمكن بال ضعفألنَّ  ؛والمختار الرفع ،في الجیش الرفع والنصب
 :)٣(ةیاأللف

 ...............................            َواْلَعْطُف إْن ُیْمِكْن ِبَال َضْعٍف َأَحقْ       
 نحو: قمتُ  ،العطف ]و: ٧١[ لضعف ؛جواز الوجهین، والراجح النصب على المعیة :ثانیها 

 :)٥(ةیوالمختار النصب، وفي األلف ،والنصب الرفعُ  )٤(+في زید+ ، فیجوزوزیداً 
 َوالنَّْصُب ُمْخَتاٌر َلَدى َضْعِف النََّسقْ ...............................                   

یلزم علیه العطف على الضمیر المرفوع المتصل من دون فصل وهو  هأن )٦("رفعال"ووجه ضعف  
 .)٧(فیضع

 ؛، فال یجوز الرفع في الخشبةالخشبةَ و  نحو: استوى الماءُ  ،ثالثها: وجوب النصب على المعیة
 : )٩(ةوفي األلفی ،)٨(ضعهاو في م ةالخشبة الزم فع مع أنَّ تالخشبة تر  القتضائه أنَّ  ؛لفساد المعنى

 ...............................              َوالنَّْصُب ِإْن َلْم َیُجِز اْلَعْطُف َیِجبْ       
 ه یصیر ألنَّ  ،، فال یجوز نصب عمرووعمروٌ  نحو: اشترك زیدٌ  ،رابعها: ما یتعین فیه العطف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يان َمن صاحَب املاَء يف االستواء، ونّبه هبذين املثالني على أنَّ املنصوب بعد الواو قد جيوز عطفه على مذكور لب
{واسم إنَّ و} حنو: كان زيٌد قائماً،  {أخواتها} خرب {وأّما خبر كان و}ما قبله كاجليش وقد ال جيوز كاخلشبة،

استطراداً عقب باب املبتدأ واخلرب فال  في المرفوعات} {فقد تقدَّم ذكرهماحنو: إنَّ زيداً قائٌم  {أخواتها} اسم
 يف أبواب أربعة عقب النواسخ، ومن  {قد تقدمت هناك}املنصوبة  التوابع} {وكذلكحاجة إىل إعادهتما، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ب، ج): به) في (١(
 .١/٤٣٩، والمطالع السعیدة:١/٥٣٣ح:، والتصری١/٥٤٤، والمساعد:١/٣١٠) =: شرح الكافیة الشافیة:٢(
 َوالنَّْصُب ُمْخَتاٌر َلَدى َضْعِف النََّسقْ       ، والشطر الثاني هو:٢٣) باب المفعول معه:٣(
 .) +...+ لیس في (ب، ج)٤(
             َواْلَعْطُف إْن ُیْمِكْن ِبَال َضْعٍف َأَحقْ                  ، وصدره:٢٣) باب المفعول معه:٥(
 .) في (ب، ج): النصب، وهو سهو من الناسخ٦(
 .٢/١٨١، وهمع الهوامع:١/٥٣٤، والتصریح:١/٥٤١، والمساعد:٤٠١) =: شرح عمدة الحافظ:٧(
 .١/٤٣٨السعیدة:، والمطالع ٣/١٤٨٧:، وارتشاف الضرب١/٣١٠) =: شرح الكافیة الشافیة:٨(
 َأِو اْعَتِقْد ِإْضَماَر َعاِمٍل ُتِصبْ        ، والشطر الثاني هو:٢٣) باب المفعول معه:٩(
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 بین اثنین  االشتراك من األمور النسبیة التي ال تقوم إالَّ  تغناء عنها مع أنَّ ساال یصحُّ  فضلةً 
 .)١(ولم یذكر ابن مالك هذا القسم في باب المفعول معه ،فأكثر

 :)٢(نحو ،ال النصب على المعیةو خامسها: ما ال یصح فیه الرفع 
 ..........................                َباِرداً  اءً ـــها ِتْبنًا َومَ ـتُ ــفْ ــَعلَ              

أن یكون  شرب، وال یصحَّ ما یُ علف، وٕانَّ الماء ال یُ  نَّ أل ؛وماًء معطوفًا على تبناً  فال یصح أن یكون
وًال لمحذوف مجب أن یكون ماء معو ، فواحدةً  الماء ال یكون مع التبن دفعةً  نَّ مفعوًال معه، أل
 :)٣(ةیفي األلفو  ،تقدیره وسقیتها
 َأِو اْعَتِقْد ِإْضَماَر َعاِمٍل ُتِصبْ .........................                           

 ، )٤(على التبن والماء كناولتها، وحینئذ فال حذفوقیل: یؤول علفتها بعامل یصح تسلطه 
 .)٥("واهللا أعلم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلتها تابع املنصوب املقصود بالذكر هنا، ومثاله يف النعت: رأيت زيداً العاقل، ويف العطف: رأيت زيداً وعمراً، 

 ويف التوكيد: رأيت زيداً نفسه، ويف البدل: رأيت زيداً أخاك، وما أشبه ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٣٨، والمطالع السعیدة:١/٥٣٣ح:، والتصری١/٥٤١والمساعد: ،٣/١٤٨٦) =: ارتشاف الضرب:١(
 حتى َشَتْت َهمَّاَلًة َعْیَناَها         والشطر الثاني منه هو:  مجهول قائله، ) من الرجز،٢(
، ٢/٨:، وشرح المفصل٢/٦١٢نصاف:، واإل٢/٤٣٣، والخصائص:٤/٢٢٣وهو من شواهد: المقتضب: 

، وهمع ١/٥٣٥والتصریح:، ٣/١٠١:النحویة المقاصد، ٢/٢٤٥، وأوضح المسالك:٢/٦٦٧وتوضیح المقاصد:
 .١/٤٩٩، والخزانة:٢/١٣٠الهوامع:

               َوالنَّْصُب ِإْن َلْم َیُجِز اْلَعْطُف َیِجبْ            هو: ، والشطر األول٢٣اب المفعول معه:) ب٣(
، وارتشاف ٦٢٣ــ١/٦٢٢، وشرح الرضي على الكافیة:٢/٢٥٤، وشرح التسهیل:١/٤٤٢:) =: شرح المفصل٤(

 .  ٣/٤٩١الضرب:
 .) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> أعلم٥(
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 }باب مخفوضات األسماء{
 

لین شرع في ا فرغ من األوَّ ولمَّ  ،ومخفوضات ،ومنصوبات ،األسماء مرفوعات أنَّ  قد مرَّ        
إذا أنزله من أعلى إلى  هُ َیخِفضُ  هُ ضَ فَ اسم مفعول من خَ  ،جمع مخفوض :الثالث، والمخفوضات

 ،یر مخصوص عالمته كسرة، أو ما ناب منابهایتغ ـــ :)١(كما مر ـــ اصطالحاً  ُض فْ أسفل، والخَ 
هو نفس الكسرة ونفس ما ناب منابها، وٕاضافة  :ه لفظياإلعراب معنوي، وعلى أنَّ  على أنَّ  بناءً 

 ،نأو على معنى مِ  ،هي األسماء أي: مخفوضاتٌ  ،ا للبیانإمَّ  ـــ)٢(كما مرـــ مخفوضات لألسماء 
فهي  الصفة للموصوف، أي: األسماء المخفوضات، وعلى كلٍّ  ةأو من إضاف ،من األسماء :أي

 من األسماء. المخفوضات ال تكون إالَّ  ألنَّ  ؛للبیان ال لالحتراز كما قال األزهري
، وذلك نوعان: ة): احترازًا من غیر المشهور ةالمشهور : قول األزهري: (}المخفوضات{    

فراجع  )إلخ...الخفضقوله: (بالكتاب عند  صدرَ  اوقد مرَّ  ،مومخفوض بالتوهّ  مخفوض بالمجاورة،
 . )٣(ذلك
 ،تقول: أضفت ظهري إلى الحائط ،مطلق اإلسناد :)٤(لغةً  ة: اإلضافة}ومخفوض باإلضاف{    
 ،اً ضیافأصلها: إن ینزل عنده، و إلى مَ  )٥("ندتیس"ه ألنَّ  ؛الضیف قَّ اشتُ  اأسندته إلیه، ومنه :أي

، فاجتمع ألفان حذفت إحداهما ألفاً ت الیاء فانقلبفنقلوا حركة الیاء إلى الساكن قبلها  ،بكسر الهمزة
 ،الثاني منهما أبداً  نسبة تقییدیة بین اسمین توجب جرَّ  :)٦(واصطالحاً وعوض منها هاء التأنیث، 

 ]ظ: ٧١[ مخرج للتقییدیة التي :لإلسنادیة كزید قائم، وبین اسمین مخرجٌ  :وتقییدیة ،جنٌس  :فنسبة
مخرج لنعتي  :توجب جر الثانيو  ،ها بین فعل واسم، فإنَّ راكباً  : جاء زیدٌ ونح ،بین الحال وعاملها

 لفقده  ؛ه غیر دائمجرَّ  مخرج لنعت المجرور، فإنَّ  ًا:وأبد المرفوع والمنصوب،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإضافة باب إىل املخفوضات وإضافتها إىل األمساء لبيان الواقع، وهي خامتة {باب مخفوضات األسماء} 
ِقْسم {و} حنو: بزيٍد،  {مخفوض بالحروف}أقسام، ِقسم  {ثالثة}املشهورة على  {المخفوضات}الكتاب، 

 حنو: غالم زيٍد، باإلضافة}{مخفوض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧) =: باب اإلعراب، ص:١(
 .١٤٣) =: باب مرفوعات األسماء: ص:٢(
 .٤٨:) =: خطبة الكتاب، ص٣(
، والقاموس ٩/٢٠٨، ولسان العرب:١١٨، واللباب في علل البناء واإلعراب:٤/١٣٩٢) =: الصحاح:٤(

 .  ١/٢٠٨المنعم: الرحمن عبد ، ومعجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة ـــ محمود عبد٨٣٠المحیط:
 .) في (ب، ج): یسند٥(
، ٢/٥٦٩وشرح الشذور للجوجري: ،٢٣التعریفات:و  ،٢/٢٦٧وشرح اللمحة البدریة: ،٤/١٧٩٩االرتشاف:) =: ٦(

 .١٢٥والحدود النحویة: ،١/٢٠٦والكلیات: ،٢/٢٤والتصریح:

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲۸۲ 

في المضاف  الجرَّ  اإلضافة هي العاملةُ  أنَّ  صنفعند الرفع والنصب، ثم ظاهر عبارة الم
 ،)٣(ثالثها: المضافُ  ،)٢(تهالذي على نیَّ  الحرفُ  العاملُ ثانیها:  ،وهو قول من أقوال ثالثة ،)١(إلیه

 :)٤(منها قولة ،ةیمن مواضع من األلف المشهور المأخوذُ  وهو 
 .............................              َكَذاَك َحْذُف َما ِبَوْصٍف ُخِفَضا         

 :)٥(قوله في اإلضافة ومنها
 .............................              رّْ ــــُدْن َفجَ ـــًة لَ ــــوا ِإَضافَ ـــــَوَأْلزمُ          

 :)٦(ومنها قوله في أعمال المصدرًة، نكر 
 ............................                هْ ــــیَف لَ ـرِِّه الَِّذي ُأضِ ـــَد جَ ـَوَبعْ          

 :للسببیة أي )اإلضافة(ب :الباء في قیل: ویمكن تمشیة المصنف على هذا القول بأن تقول إنَّ  
+إ+ شيء ال، إذ كون ها عاملةً كونُ  المضاف إلیه، وال یلزم من كونها سبباً  لجرِّ  سببٌ  اإلضافةَ  )٧(نَّ

اسم (، وأراد به المضاف )المصدر(ضافة اإله أطلق نَّ إ :قولتأو  )٨(،من كونه عامالً  أعمُّ  سبباً 
العكس،  :وقیل المضاف، والثاني هو المضاف إلیه، هواالسم األول  ، والصحیح أنَّ )٩()المفعول

    .)١٠(إلیه ومضافٌ  قال في كل منهما مضافٌ أن یُ  یصحُّ  :وقیل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على راي األخفش والسهيلي،  مخفوض بالتبعية}،{قسم {و} 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهو قول األخفش والسهیلي وأبي قیل: هو مجروٌر باإلضافةف :المضاف إلیه اخُتلف في عامل الجّر في) ١(
 .١١٧، والنكت الحسان:١٩٢، ونتائج الفكر في النحو:١/٧٦=: معاني القرآن لألخفش: ،حیان

 .٢/٤١٢، وهمع الهوامع:٤/١٧٩٩=: ارتشاف الضرب: ،مقّدرذهب الّزّجاج إلى أّنه مجرور بحرف جرٍّ  )٢(
، ١/٤٨١وشرح عمدة الحافظ: ،١/٤١٩:الكتاب=:  ،الجمهور إلى أّنه مجروٌر بالمضافذهب سیبویه و ) ٣(

، وأوضح ٢/٧٨٣وتوضیح المقاصد والمسالك: ،٢/٨٨٦:البسیطو  ،٢/٩٠٢وشرح الكافیة الشافیة:
  .١/٦٧٤، والتصریح:٢/١٦٧المسالك:

 .َكأْنَت َقاٍض َبْعَد أْمٍر ِمْن َقَضى       ، والشطر الثاني منه هو: ٩) باب الموصول:٤(
 .َوَنْصُب ُغْدَوٍة ِبَها َعْنُهْم َنَدْر         ، والشطر الثاني منه هو:٢٩) باب اإلضافة:٥(
 .َمَلهْ َكمِّْل ِبَنْصٍب َأْو ِبَرْفٍع عَ    ، والشطر الثاني منه هو:٣٠) باب إعمال المصدر:٦(
 ) +...+ لیس في (ب، ج).٧(
نَّ اإلضافة سبب لجر له: (باإلضافة) أي: بسببها، أي: إقو (( ٩٦:جا في حاشیته على األزهري) قال أبو الن٨(

المضاف إلیه، وال یلزم من كونها سببًا كونها عاملة؛ ألنَّ كون الشيء سببًا أعّم من كونه عامًال، وحینئٍذ یكون 
     ))الصحیح، وهو أنَّ المضاف إلیه مجرور بالمضاف ال باإلضافة وال بالحرف المنويجاریًا على 

 /ظ.١٢٦اآلجرومیة، اللوحة: الدرة الشنوانیة في شرحتعلیق ) =: ٩(
 .كتاب نحوي یعضد هذه األقوال في المصادر التي رجعنا إلیها ) لم نعثر على١٠(
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البدل فهو  إالَّ  ،في التابع هو العامل في المتبوع العامل أنَّ  ): والصحیحوهو ضعیفوقوله: (     
مجرور بالحرف،  ):اسمـ(): ففي البسملةالثالثة وقد اجتمعت وقوله ( ،)١(على نیة  تكرار العامل

المضاف  )اسمـ(أو ب ،بالتبعیة على القول بها )الرحمن الرحیم(المضاف، و )اسم(بـ )اهللا(و
 . )٢(أیضاً 

ها تجر ألنَّ  ــــ؛كما مرَّ ــــ حروف الجر  :: وتسمى تلك الحروف}المخفوض بالحرف افأمَّ {     
یت مِّ سُ  ،ها تعمل الجر كحروف النصبمعاني األفعال، أو ما في معناها إلى األسماء، أو ألنَّ 

ها تضیف معاني ألنَّ  ؛وتسمى حروف اإلضافة لعملها الجزم، ها النصب، وحروف الجزملمبذلك لع
حدث في االسم صفات من ظرفیة ها تُ ألنَّ  ؛إلى األسماء ، وتسمى حروف الصفاتاألفعال 

ال خمسة  من حروف الخفض هنا أربعة عشر حرفاً  ه، وحاصل ما ذكر )٣(وتبعیض وغیر ذلك
، )٤(ت في أول الكتابأحد عشر منها قد مرَّ  ،نسخالالباء مكررة على ما في بعض  ألنَّ  ؛عشر

ثالثة: واو رب ومذ ومنذ، وسیأتي الكالم علیها، وقد ذكر في األلفیة عشرین حرفًا حیث  وزاد هنا
 :)٥(قال

 ...........................             َهاَك ُحُروَف الَجرِّ َوْهَي ِمْن ِإَلى          
من جملة  )بَّ واو رُ (جعل في األلفیة ه لم یُ ألنَّ  ؛وقد بقي على المصنف من العشرین سبعة ال ستة

 اخال وحاشو  حتى :الباقیة على المصنفو  ،مقدرة بعد الواو بَّ برُ  عل الجرُّ حروف الجر، بل جُ 
 وعدا وكي ولعل ومتى، وأجیب عن المصنف بأنه أسقط (حتى) لتقدم الكالم علیها في باب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد اجتمعت الثالثة يف  حنو: بزيٍد العاقل، {وتابع للمخفوض}وهو ضعيف، وهو مراد املصنف بقوله: 

     {فأمَّا المخفوض بالحرف: فهو ما يختصُّ بِمن} البسملة،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشرح ٣/٢٢١، وشرح التسهیل:٤/٢٩٥، والمقتضب:١/١٥٠=: الكتاب: ،هذا مذهب سیبویه والمبرد) و ١(
، وحاشیة ٩٦:، وحاشیة أبي النجا١/٤٥ن:، وحاشیة الصبا٢/٢٢٩، والتصریح:٢/٧٥٧شذور الذهب للجوجري:

 .١١٨اآلجرومیة:
 .٧ـــــ٥الكتاب، ص: ) مر الكالم على إعراب البسملة في خطبة هذا٢(
والحدود  ،٢/٨٣٨في شرح الجمل: البسیطو  ،٤/٢٦١، وشرح الرضي على الكافیة:٧٧:حروف المعاني =:) ٣(

 .٣٩٥، والكلیات:١/٦٣٠، والتصریح:٤٣٨في علم النحو:
حروف الخفض التي ذكرها المصنف في أول الكتاب هي: (من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، ) ٤(

 .)٦٠ـــــــ () ٥٥الواو، التاء)، = الصفحات من ( الالم،
 .َحتَّى َخَال َحاَشا َعَدا ِفي َعْن َعَلى، والشطر الثاني منه: ٢٦) باب حروف الجر:٥(

 والبیت الثاني الذي یلي هذا لبیت، وبه یكتمل العدُّ، هو:
 َوَلعَّلَّ َوَمَتى َواْلَكاُف َوالَبا        ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ الَّالُم َكْي َواٌو َوَتا 
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  ألنَّ  ؛وأسقط كي ولعل ومتى ،ها قد تقدمت في باب االستثناءبأنَّ  اخال وعدا وحاش نالعطف، وع
 ): هذه الزیادة توجد في بعض النسخ،...الخفو وهي أم حر قول األزهري: (، الجر بها قلیل

قبل ـ(روف ال تتصرف كظحروف الجر، ولذلك تنفرد بجر  ]و: ٧٢[ ها أقوىأنَّ  اً ومعنى كونها أمّ 
إلتیان اهناك و  تقد مر أول الكتاب بعض معاني حروف الجر التي ذكر و  ،)ن ومعدُ وبعد وعند ولَ 
  .)١(بشواهد األلفیة

 ، والصحیح أنَّ )٢(دبرّ هو مذهب الكوفیین والمُ  )،بَّ واو رُ ـ(الجر ب أنَّ  من : ما ذكره}بَّ وبواو رُ {    
 :)٤(وفي األلفیة ،)٣(ةمحذوف بَّ الجر برُ 

   ............                ..........................َوُحِذَفْت ُربَّ َفَجرَّتْ          
 :)٥(كقوله حذف بعد الواو كثیراً تُ  بَّ رُ  نَّ أثم  

 .............                ..........................َوَلْیٍل َكَمْوِج اْلَبْحرِ          
 :)٦(الفاء قوله ، فمثالها بعدوبعد الفاء وبل قلیالً  ،لیلٍ  بَّ أي: ورُ 

  ..........................                عٍ ضِ رْ مُ ُت وَ قْ رَ طَ  دْ ى قَ لَ بْ حُ  ِلكِ ثْ مِ فَ          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خنو:  {وعلى}حنو: عن زيٍد،  {وعن}حنو، إىل الكوفة،  {وإلى}وهي أّم حروف اخلفض، حنو: من البصرة، 
}حنو: يف املصحف،  {وفي}على السطح،   حنو: باملنديل، {والباء}ـــ بضم الراء ــــ حنو: ُربَّ رجٍل كرٍمي،  {وُربَّ

{وهي: الواو أي: اليمني  {حروف القسم}ما خيفض بـــ {و}حنو: لبلٍد، {والالم} حنو: كاألسد،  {والكاف}
}حنو: واهللا وباهللا وتاهللا،  باء والتاء}وال  حنو: وليٍل، أي: وربَّ ليٍل، {وبواو ُربَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من النص المحقق. وما بعدها ٥٥=: ص: )١(
وا بإضمار رُ (( ٣٤٧ـــ٢/٣٤٦:في المقتضب ) قال المبرد٢( (وَبَلٍد َلْیَس بِه أنیٌس ...) َوَلْیَس : ِفي َقْوله بَّ َواْحَتجُّ

، ومغني ٤/١٧١٧:، وارتشاف الضرب١/٣١١اإلنصاف:=: و، ))َكَما ذكرت َلك بَّ ِألَن اْلَواو بدل من رُ  ؛َكَما َقاُلوا
 .  ١/٦٧٠والتصریح: ،٢/٣٠٠وشرح األشموني: ،٤٧٣اللبیب:

المحذوفة أم  بَّ رُ أبِ  ،الجر فیما بعد واو رب مَ فإن قیل فبِ (( ٢/٦٣٧:في سر صناعة اإلعراب ) قال ابن جني٣(
 و=: اللباب ،))المرادة المحذوفة تخفیفا ال بالواو بَّ رُ هو بِ فالجواب أن الجر بعد هذه الواو إنما ؟ بالواو النائبة عنها

، وتوضیح المقاصد ١٥٤، والجنى الداني:٣/١٨٩، وشرح التسهیل:١/٣٦٦:في علل البناء واإلعراب
 .٢/٧٧٧والمسالك:

 ، والبیت بتمامه هو: ٢٧) باب حروف الجر:٤(
 َواْلَفا َوَبْعَد الَواِو َشاَع َذا اْلَعَملْ             َد َبْل ـــــــرَّْت َبعْ ــــْت ُربَّ َفجَ ــِذفَ ـــَوحُ                        

 ، والبیت بتمامه هو:٤٨ه:دیوانفي  مرئ القیسال ، وهومن الطویل) ٥(
 يـــوِم ِلَیبَتلــــــمواِع الهُ ـــــيَّ ِبَأنْ ــــَعلَ            َوَلْیٍل َكَمْوِج اْلَبْحِر َأْرخى ُسُدوَلُه                        

 فأْلَهیُتها عن ذي تمائَم ُمْحِولِ    ، والشطر الثاني منه هو:٣٠ه:دیوانفي مرئ القیس ال ، وهومن الطویل) ٦(
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 :)١(ومثالها بعد بل قوله
                  هْ ـــمُ َقتْ  اجِ ـَــالِفج ئِ لْ ـــٍد مِ ـــْل َبلَ ــــبَ ............................                           

 :)٢(كقوله لُّ قبدون ما ذكر أ بَّ رُ  فُ حذْ و 
 .............................                  هْ ــلِ ــلَ ــُت في طَ ـــفْ ـــِم َداٍر َوقَ ـــَرسْ          

  .دارٍ  مُ سْ رَ  بَّ رُ  :أي 
ها نَّ إ )مذ(، وقیل في )٣(بنفسه بسیط منهما أصلٌ  كالً  على أنَّ  : الجمهورُ }وبمذ ومنذ{     

 :)٥(وفي األلفیة ،على الوقت ما دلَّ  ان إالَّ رَّ جُ وال یَ  )٤()منذ(مختصرة من 
 ......             ..........................   َواْخُصْص ِبُمْذ َوُمْنُذ َوْقتاً         

منذ أو مذ  نحو: ما رأیته ،امرفعا ما بعدهیَ  أنْ  :أحدهما موضعین،ویستعمالن اسمین، وذلك في 
 :)٦(نحو ،فعلیةٍ  دخال على جملةٍ یَ  أنْ  :امثانیه ر،خب :ویومان ،مبتدأ :ذنمذ أو مف یومان،

   ..........................             َداُه ِإَزاَرهُ ـــَدْت یَ ــقَ ــْذ عَ ــــا َزاَل مُ ـــمَ         
 وهما حینئذ ظرفان مضافان إلى الجملة  ،أنا یافعٌ  ذْ مُ  أبغي المالَ  نحو: ما زلتُ  ،أو اسمیة

ٕالى هذین الموضعین أشار في و ، )٧(بعدهما، وقیل: مضافان إلى زمن مقدر مضاف إلى الجملة
 : )٨(األلفیة بقوله
 .............َأْو ُأْوِلَیا الِفْعلَ                َوُمْذ َوُمْنُذ اْسَماِن َحْیُث َرَفَعا            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حنو: ُمذ يوم اخلميس، ومنذ يوم اجلمعة،  {وبُمذ وُمنذ}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با وِدْجُمهُ : ، وصدره١٥٠من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج في دیوانه:عجز بیت ) ١(  واعَتلَّ أدیاُن الصِّ
 ُت َأْقِضي الحیاَة من َجَلِلهْ ِكدْ      :وعجزه ،٥٣دیوانه:في ، ثینةجمیل ب) من المنسرح، وقائله هو ٢(
والصحیح أنه ـــ أي: مذ ـــ إذا كان اسمًا فهو مقتطع من (منذ) بدلیل ((: ٣٢١ي في رصف المباني:قال المالق) ٣(

 ))التصغیر، والتصغیر یرد األشیاء إلى أصولها، وأما إذا كان حرفًا فهو لفظ قائم بنفسه
أصل مذ (منذ) فحذفت النون إلى أن : ٦٢ابن جني في اللمع:و  ،١٠٣) ذهب الرماني في معاني الحروف:٤(

، إلى ٣٠٤المرادي في الجنى الداني: ه، ونسب٢/٢١٦التسهیل:شرح  مالك في إلیه ابن ذهبهذا ما تخفیفًا، و 
 .٤٤٢، ومغني اللبیب:٣/١٤١٥وارتشاف الضرب: ،١/٤٧٤:الزجاجي البن عصفور جملشرح   ، و=:الجمهور

 هو: ، والبیت بتمامه٢٦باب حروف الجر: )٥(
 ُمَنكََّرًا َوالتَّاُء ِهللا َوَربْ              َواْخُصْص ِبُمْذ َوُمْنُذ َوْقتًا َوِبُرْب 

 َفَسَما َفَأْدَرَك َخْمَسَة اَألْشَبارِ      ، والشطر الثاني منه هو: ٣٧٨) من الكامل للفرزدق في دیوانه:٦(
في شرح  ، والبسیط١/٢٦٢، وشرح عمدة الحافظ:٢/٢١٦، وشرح التسهیل:٦١) =: اللمع في العربیة:٧(

، والمطالع ٢/٥٥٥، وشرح شذور الذهب للجوجري:٦١ـــ٣/٦٠المسالك:، وأوضح ٢/٨٥٤:الجمل
 .٧٥ـــ٢/٧٤السعیدة:

 َأْو ُأْوِلَیا الِفْعَل َكِجْئُت ُمْذ َدَعا          ، والشطر الثاني بتمامه هو:٢٧) باب حروف الجر:٨(
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التعریف كهذا ه یكتسب االسم النكرة إن أضیف إلى معرفة، فإنَّ  : اعلم أنَّ }غالم زید{      
 :)١(، وفي األلفیةرجلٍ  ه یكتسب التخصیص نحو: غالمُ المثال، وٕان أضیف إلى نكرة فإنَّ 

 ِه التَّْعِریَف ِبالَِّذى َتالَ ــَأْو َأْعطِ                َواْخُصْص َأوََّال ............            
 فال یكتسب شیئاً  وٕاالَّ ومحل كون المضاف یكتسب التعریف أو التخصیص إذا كان غیر وصف، 

 :)٣(، وفي األلفیة)٢(زیدٍ  نحو: ضاربُ 
 َزلُ ـْن َتْنِكیرِِه َال ُیعْ ــــَفعَ  اً ـــَوْصف                ُل ــاَف َیْفعَ ـــَوإِْن ُیَشاِبُه اْلُمضَ            

ال یكتسب یقال لها غیر محضة  يالذي یكتسب یقال لها محضة ومعنویة، وفي الذ في واإلضافة
 :)٥(، وفي األلفیة)٤(ولفظیة

 ةْ ــــــِویَّ ــٌة َوَمْعنَ ـــــــَوِتْلَك َمْحضَ                  َوِذي اِإلَضاَفُة اْسُمَها َلْفِظیَّْه           
 وال یلزم ،الالم معنى على اإلضافة ما تكون فیه :أي }ر بالالمما یقدَّ { المصنف: )٦([قول]     
كان الجر بالالم ال  وٕاالَّ  ،ظ بها أو تقدیرهاالتلفُّ  ه یصحُّ كون اإلضافة بمعنى الالم أنَّ من 

  .ن) أو (في)اإلضافة على معنى (مِ  كون وهكذا یقال في بالمضاف،
 اهااإلضافة على معن (ِمن) التي أشار إلى أنَّ "): الجنس الدالة على بیان قول األزهري: (     

 المضاف بعضاً  )٧("أن یكون ]ظ: ٧٢[ معنى ِمن على وضابط اإلضافة ،البیانیة )نمِ (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: املخفوض  {وهو}فزيد خمفوض بإضافة غالم إليه،  فض باإلضافة، فنحو قولك: غالم زيٍد}{وأما ما يخ
 أو {نحو: غالم زيد}الدالة على امللك  {ما يقّدر بالالم}القسم األول  {على قسمين}باإلضافة 

     ،الدالة على بيان اجلنس {ما يقّدر بِمن}القسم الثاين {و}  االختصاص، حنو: باب الدار،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َواْخُصْص َأوَّالَ  ِلَما ِسَوى َذْیِنكَ : بتمامه هوالشطر األول ، و ٢٧ضافة:) باب اإل١(
، ٢/٥٧٠ح شذور الذهب للجوجري:، وشر ٣/٤٤، وشرح ابن عقیل:٢/٧٨٥=: توضیح المقاصد والمسالك: )٢(

 .٢/٣٦٠، وحاشیة الصبان:١/٦٨٠، والتصریح:٢/١٢٤وشرح األشموني:
 .٢٧) باب اإلضافة:٣(
اإلضافة التي تفید التعریف والتخصیص تسمى المحضة، ((: ١٢٧ــ٢/١٢٦في شرح المفصل: ) قال ابن یعیش٤(

أي: الخالصة بكون المعنى فیها موافقًا للفظ، وٕاذا أضفته لمعرفة تعّرف، وذلك نحو قولك: غالم زیٍد، فغالم نكرة 
ف اسما إلى اسم لفظًا، والمعنى واإلضافة اللفظیة: أن تضی((، ثم قال: ))ولما أضفته إلى زید اكتسب منه تعریفاً 

ُل َثمَّ اتصاٍل وٕاسناٍد من جهة اللفظ ال غیر ارتشاف ، و=: ))على غیر ذلك، ویقال لها غیر محضة، وٕانَّما ُیحصَّ
 .٥٧٥ـــ٢/٥٧٤، وشرح شذور الذهب للجوجري:٢٥٣، وشرح قطر الندى:٤/١٨٠٢الضرب:

 .٢٨) باب اإلضافة:٥(
 لسیاق.) [...] زیادة واجبة لتوضیح ا٦(
 .) في (ب، ج): أشار به إلى أنَّ اإلضافة التي على معنى (ِمن) هي البیانیة، وضابط هذه اإلضافة أن یكون٧(
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من  )١()"ثوب( أنَّ " إلیه عن المضاف، وال شكَّ  اإلخبار بالمضاف  من المضاف إلیه، ویصحُّ 
من  بعٌض  يه )حدیدٍ  (خاتمُ  وخاتم من )ساجٍ  من (بابُ  وباب )خزٍّ  ثوبُ ( :قول المصنف
هذا و ، خزٌّ  ویصح اإلخبار فیها بالمضاف إلیه عن المضاف، فیقال: هذا الثوبُ  ،المضاف إلیه

 ، أو األول فقط نحو: یومُ زیدٍ  نحو: ثوبُ  ،ى القیدان معاً ف، فلو انتحدیدٌ  ، وهذا الخاتمُ ساجٌ  بابُ ال
الالم  أنَّ  كانت اإلضافة على معنى الالم في الثالثة، إالَّ  ،زیدٍ  لُ جْ نحو: رِ  فقط أو الثاني ،الجمعةِ 

): أشار إلى إلخ...)٢(وزاد ابن مالكوقوله: ( ،رین لالختصاصیخلك، وفي األفي األول للمُ 
 :)٣(اإلضافات الثالث في األلفیة بقوله

 َلْم َیْصُلِح االَّ َذاَك َوالالََّم ُخَذا            َواْنِو ِمْن َأْو ِفي ِإَذا ............          
 .............             ........................... )٤(ِلَما ِسَوى َذْیِنكَ           

 ،وقع فیه المضاف اً مضاف إلیه ظرفالوضابط اإلضافة التي على معنى (في) أن یكون 
والجمهور  ،)٥(َیا َصاِحَبِي السِّْجنِ تعالى:  هقولنحو  ،أو مكان هوالمضاف إلیه إما زمان كمثالی

 . )٧("واهللا أعلم" )٦(وسیبویه منعا كون اإلضافة على معنى (في)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وباب من ساج، وخامت من حديد، واخلّز نوع  وباب ساٍج وخاتم حديٍد}{نحو: ثوب خزٍّ  أي: ثوٌب من خزٍّ
من احلرير،  والساج نوع من اخلشب، وزاد ابن مالك تبعًا لطائفٍة قسمًا ثالثًا وهو ما يقّدر بـفي الدالة على 

{وما ]، ٢٢٦[البقرة: ﴾رٍ هُ شْ أَ  ةِ عَ بَـ أرْ  صُ بُّ رَ يف الليل، و﴿تَـ  ] أي: مكرٌ ٣٣، [سبأ:﴾لِ يْ اللَّ  رُ كْ ﴿مَ الظرفية، حنو: 
من  أمثلة القسمني األولني أو الثالثة، وأّما تابع املخفوض فقد تقدَّم يف املرفوعات، فلُرياَجع مجيع  أشبه ذلك}

 وعونه، واحلمد هللا رب ذلك، واهللا أعلم بالصواب، وهذا آخر ما أردنا ذكره على هذه املقدمة، وقد مت حبمد اهللا
عد عصر اجلمعة، أول يوم من رجب الفرد، سنة : وكان الفراغ من تصنيف هذا الشرح ب{قال مؤلفه} ،العاملني

سبع ومثانني ومثامنائة من اهلجرة الشريفة النبوية، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم، وسالم على مجيع 
 األنبياء واملرسلني، واحلمد هللا رّب العاملني. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) في (ب، ج): أنَّ <لفظ> ثوب١(
 .٣/٢١٢) =: شرح التسهیل:٢(
             َواْنِو ِمْن َأْو ِفي ِإَذا  َوالثَّاِنَي اْجُرْر         :بتمامه هو الشطر األول، و ٢٧) باب اإلضافة:٣(
 ، والبیت بأكمله هو:٢٧) باب اإلضافة:٤(

 َأْو َأْعِطِه التَّْعِریَف ِبالَِّذى َتالَ             ِلَما ِسَوى َذْیِنَك َواْخُصْص َأوََّال                  
 .٣٩) سورة یوسف، اآلیة:٥(
، وارتشاف ٢٧٢، وشـرح ابن الناطم:١/٨٨٠الكافیة:شرح الرضي على ، و ١/١٧٦=: الكتاب: )٦(

 ،٢/٢٦٩وشرح اللمحة البدریة: ،٢/٧٨٣الك:، وتوضیح المقاصد والمس١١٨، والنكت الحسان:٤/١٨٠٠الضرب:
 .٢/٤١٣، وهمع الهوامع:١/٦٧٦صریح:ت، وال٢/١٢١وشــــرح األشموني: ،٣/٤٢وشــرح ابن عقیل:

 .أعلم) في (ب، ج): واهللا <سبحانه وتعالى> ٧(
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 خاتمة
 

ة مقدموجعلنا من أهل الحسنى والزیادة، قد ختم المصنف هذه ال ،ختم اهللا لنا بالسعادة     
ینظر لعلمه وعمله بعین  م والتألیف أالَّ یله اهللا للتعله ینبغي لمن أهَّ إلى أنَّ  بالمخفوضات إشارةً 

 فإنَّ  ؛الدعوى في الفعل والمقال وتركُ  التواضعُ  ـــ ما بلغ بلغ وٕانـــ الرضا والكمال، بل ینبغي له 
في بعض وصایاه بعد كالم  )١(وقرُّ المآل، فقد ذكر الشیخ زَ في الدعوى سبب الهالك في الحال و 

ه الكلمات ذمنك، فقد هلك به ، أو أنا خیرٌ كم أنا عالمٌ أحدُ  إیاكم والدعوى، أو یقولَ ((ما نصه: 
ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطینٍ  َأَناْ ل من قالها إبلیس قال: أشخاص، أوَّ  ةُ ثالث    ،)٢(َخْیٌر مِّ

ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم والثالث قارون قال:  ،)٣(َأَنا َربُُّكُم اْألَْعَلىوالثاني فرعون قال: 
 أنَّ ) (عن عمر بن الخطاب  )٨(ى، وأبو یعل)٧(في األوسط )٦(وأخرج الطبراني ،)٥()))٤(ِعنِدي
 وَن اْلُقْرآَن، َیُقوُلوَن: َمْن َأْقَرُأ ِمنَّا؟ َمْن َأْفَقُه ِمنَّا؟ َمْن َأْعَلمُ ؤ َیْظَهُر َقْوٌم َیْقرَ  :قال) (اهللا  رسولَ 

   ِمْنُكْم ِمْن  ُأوَلِئكَ  َقاَل: ،ِمنَّا؟ ثُمَّ َقاَل ِألَْصَحاِبِه: َهْل ِفي ُأوَلِئَك ِمْن َخْیٍر؟ َقاُلوا: اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي، أبو العباس المعروف بزّروق، ولد بفاس بالمغرب ١(
رقة، ومن َثمَّ أطلق هذا اللقب على ذریته من بعده، ومن عینه زُ ، وزروق هو لقب جده الذي كان بِ )ه٨٤٦سنة (

لمن خصه اهللا بالعافیة، والقواعد في التصوف،  كتبه: شرح مختصر خلیل في فقه المالكیة، والنصیحة الكافیة
= ترجمته في: الضوء  ه)،٨٩٩رب لیبیا سنة (وشرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، توفي بمدینة مسراتة غ

، ٢/٣٧٢:ـــ البن الغزي ، ودیوان اإلسالم٧/٣٦٣، وشذرات الذهب:١٢٩ـــ١٢٨، وجذوة االقتباس:١/٢٢٢الالمع:
  ١/١٥٥، ومعجم المؤلفین:١/٩١واألعالم:، ١/٤٥٥وفهرس الفهارس:

 .١٢) سورة األعراف، اآلیة:٢(
 .٢٤) سورة النازعات، اآلیة:٣(
 .٧٨، اآلیة:القصص) سورة ٤(
 .تبه المذكورة آنفاً ) لم نعثر على هذا النص في ك٥(
من طبریة  ) هو أبو القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، من كبار المحدثین، أصله٦(

ه)، له تصانیف من جملتها المعجم ٣٦٠توفي بأصبهان سنة (و ه)، ٢٦٠ولد بعكا سنة ( لیها نسبته،الشام وإ 
، ١/٣٩٣:ــــ ألبي نعیم األصبهاني = ترجمته في: تاریخ أصبهان ر واألوسط والصغیر في علم الحدیث،الكبی

 . ٣/١٢١، واألعالم:٢/٤٠٧، ووفیات األعیان:٢/٥٠البن أبي یعلى: ــــ وطبقات الحنابلة
 .) أي: المعجم األوسط٧(
) هو أحمد بن علي بن المثنى التمیمي، أبو یعلى من أهل الموصل، حافظ في الحدیث، ثقة مشهور، نعته ٨(

الصغیر، توفي بالموصل سنة الذهبي بمحدث الموصل، له كتب منها المعجم في الحدیث والمسند الكبیر والمسند 
، ١/٣٠٩، وطبقات الحفاظ:١١/١٠٧:، وسیر أعالم النبالء٨/٥٥:البن حبان ـــ في: الثقات= ترجمته  ه)،٣٠٧(

 .٢/١٧فین:، ومعجم المؤل١/١٧١، واألعالم:٤/٤٠٢ودیوان اإلسالم:
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 .)١()َهِذِه اْألُمَِّة، َفُأوَلِئَك ُهْم َوُقوِد النَّارِ 
بع أن یضع اشار إلیه باألصوكان یُ  ،ینبغي للعالم إذا أعطاه اهللا علماً ((: )(وقد قال مالك      

 )٣())في قبره ساءه ذلك )٢("فإذا اضطجع"التراب على رأسه إذا خال بنفسه وال یفرح بالریاسة، 
  انتهى. 
َوَفْوَق ُكلِّ قال تعالى:  ]و: ٧٣[ ،ففوقه من هو أعلم منه )٤("لو بلغ ما بلغ"اإلنسان  نَّ أعلى 

 :)٦(معنى قیلالمنتهى العلم إلى اهللا العظیم، وفي و  ،)٥(ِذي ِعْلٍم َعِلیمٌ 
 اءُ یَ شْ أَ  كَ نْ عَ  تْ ابَ غَ وَ  ئاً یْ شَ  تَ مْ لِ عَ          ةً ْنِزلَ مَ  مِ لْ ي العِ ي فِ عِ دَّ یَ  نْ مَ لِ  لْ قُ وَ 

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا  :قال تعالى في ذم الحاسد ،الحسد، فإن الحسود ال یسودو اك یا أخي وٕایَّ 
 :)٩(وفي التسهیل ،)٨(َأْم َیْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلهِ  :وقال تعالى ،)٧(َحَسدَ 

ر لبعض المتأخرین دخَّ ومواهب اختصاصیة، فغیر مستغرب أن یُ  ةیهإل حاً نَ العلوم مِ  توٕاذا كان((
 ثُ یْ ا حَ هَ طُ قِ تَ لْ یَ  َضالَُّة اْلُمْؤِمنِ اْلِحْكَمُة وفي الحدیث: (، ))كثیر من المتقدمین لىما عسر فهمه ع

 .)١٠(ا)هَ دَ جَ وَ 
األقدمون  ، وقد وصلنال المرغوبُ الحسد واجتناب الدعوى یُ  عدموبالجملة فبالتواضع و       

جریر  قد ورد أن محمد بنفالوا المطلوب حتى أدركوا ما ال یدركه غیرهم الیوم، نبذلك و 
 د ضخمة، وكان یحفظ من متن العلوم نحو حمل مئةفي ألف مجلَّ  ف تفسیراً ألَّ  )١١(الطبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٢١، والمعجم األوسط:١٢/٥٦) =: مسند أبي یعلى:١(
 .) في (ب، ج): <فإنه> إذا اضطجع٢(
 لعالمةل في كتاب الجوهر المنظوم في ختم مقدمة ابن آجروم ، إالَّ ) لم نعثر على هذا النص لإلمام مالك٣(

  .٧:أحمد سكیرج
 .ما بلغ) في (ب، ج): لو بلغ <من العلم> ٤(
 .٧٦، اآلیة:یوسف ) سورة٥(
 ، وروایة الدیوان هي:٢٣٥في دیوانه:یط، وهو ألبي نواس ) البیت من البس٦(

 َفُقْل ِلَمْن َیدَِّعْي ِفْي اْلِعْلِم َفْلَسَفًة          َحِفْظَت َشْیئًا َوَغاَبْت َعْنَك َأْشَیاءُ 
 .٥، اآلیة:الفلق) سورة ٧(
 .٥٤، اآلیة:النساء) سورة ٨(
 .٢:) أي: تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد٩(
 .٤/٣٤٨، وسنن الترمذي:٥/٢٦٩، وسنن ابن ماجة:٧/٢٤٠=: مصنف ابن أبي شیبة: )١٠(
ه)، ٢٢٤(طبري، ولد في طبرستان سنة هو اإلمام المفسر أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن غالب ال )١١(

هما: تفسیر الطبري المسمى بجامع كبر كتابین في التفسیر والتاریخ ویعّد من أكثر العلماء تألیفًا وتصنیفًا، له أ
ه)، = ترجمته في: تاریخ ٣١٠البیان، وتاریخ الطبري المسمى بتاریخ األمم والملوك، توفي في بغداد سنة (

 .٦/٦٩، واألعالم:٢/٢١٢، والوافي بالوفیات:٢/٥٤٨بغداد:
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 أنَّ  )٢(وقد ذكر السیوطي ،)بفي صدري ما وسعه مركِ  ب مالو كت(: )١(وقال ابن شاهین ،بعیر
التفسیر في ألف مجلد، والمسند في خمسمئة  ممنه اً فیألتین ثالثف ثالثمئة و هذا ألَّ  ابن شاهین

اس، رَّ یحفظ في كل جمعة ألف كُ  )٣(، وكان ابن األنباريجزء، والتاریخ في مئة وخمسین مجلداً 
 )٥(كیفما كان حفظه في مرة، وحفظ ابن سینا الحكیم مهما سمع شیئاً  )( )٤(وكان الشافعي

، فقد ورد ، وألجمه َمن دونهومآالً  ن لم یتواضع هلك حاالً ومَ  ،إلى غیر ذلك ،لیلة واحدة القرآن في
 ءٌ شياجتمع في مجلسه خمسمئة محبرة تكتب عنه العلم، فوقع في نفسه  )٦(الحسن البصري أنَّ 

صبي صغیر وقال: یا سیدي هل للناموسة  مفقا ،)أخبرتكم به ال تسألوني عن شيء إالَّ ( فقال:
  وروي: أنَّ  ،علیه إلى داره ومات بعد ثالثة أیام مل مغشیاً ومصران؟ فتغیر لون الشیخ وحُ  كرش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محدث العراق المعروف بابن شاهین، الواعظ المفسر  أحمد بن عثمان البغدادي، ص عمر بن) هو أبو حف١(

ه)، وقد بالغ المؤرخین في عدد مصنفاته حتى روي عنه ٣٨٥ه)، وتوفي ببغداد سنة (٢٩٧الحافظ، ولد سنة (
ة جزء أنه قال: صنفت ثالثمئة وثالثین مصنفًا، منها التفسیر الكبیر في ألف جزء والمسند في ألف وثالثمئ

، وتذكرة الحفاظ ٢/٥١٣لإلربلي: ـــ = ترجمته في: تاریخ إربل ة وخمسین جزًء والزهد في مئة جزء،والتاریخ في مئ
 .٥/٤٠، واألعالم:١٢/٤٠٢، وسیر أعالم النبالء:٣/١٢٩للذهبي:

 .) لم نعثر على هذا الكالم للسیوطي في كتبه التي رجعنا إلیها٢(
من أعلم أهل زمانه باألدب واللغة،  النحوي اللغوي، محمد بن القاسم بن محمد،، ابن األنباري ،هو أبو بكر )٣(

سنة  ولد في األنبار ،ثمئة ألف شاهد في القرآنللشعر واألخبار، قیل: كان یحفظ ثال ومن أكثر الناس حفظاً 
الزاهر : من كتبهو  ،وكان یتردد إلى أوالد الخلیفة الراضي باللَّه، یعلمهم ه)،٣٢٨سنة ( وتوفي ببغداد ه)٢٧١(

وٕایضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا  ،، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیاتمعاني كلمات الناسفي 
، ٤/٢٤٥، والوافي بالوفیات:٢/٦٤١، وتاریخ إربل:٦/٢٦١٤= ترجمته في: معجم األدباء: ، وغیرها،عزوجل

  .٦/٣٣٤، واألعالم:١/٢١٢وبغیة الوعاة:
اهللا، محمد بن إدریس الشافعي، أحد األئمة األربعة، وٕالیه ینسب المذهب الشافعّي، ولد في غّزة  ) هو أبو عبد٤(

الناس وأعرفهم  ه)، وقبره معروف في القاهرة، كان من أشعر٢٠٤ه) وتوفي بمصر سنة (١٥٠بفلسطین سنة (
، ٤/١٦٣یات األعیان:، ووف١/٧١، وطبقات الفقهاء:٢/٣٩٢= ترجمته في: تاریخ بغداد: بالفقه والقراءات،

 . ٦/٢٥واألعالم:
صاحب التصانیف  ) هو أبو علي، الحسین بن عبد اهللا بن سینا، الملقب بالفیلسوف الرئیس والحكیم المشهور،٥(

، ووفیات ٣/١٠٧١= ترجمته في: معجم األدباء: ه)،٤٢٨في الطب والمنطق، مات بهمذان سنة (
 .٢/٢٤١األعالم:، و ١٢/٢٤٢، والوافي بالوفیات:٢/١٥٧األعیان:

) هو أبو سعید، الحسن بن یسار البصري، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وهو أحد الفقهاء الفصحاء، ولد ٦(
 ه)،١١٠سكن البصرة وتوفي بها سنة (ه) في خالفة عمر بن الخطاب (رضي اهللا عنه)، و ٢١بالمدینة سنة (

، ٢/١٢١ن اإلسالم:، ودیوا١٢/١٩٠بالوفیات:، والوافي ٣/١٠٢٣معجم األدباء:في:  = ترجمته
عبد العزیز عبید اهللا : أطروحة دكتوراه، دراسة وتحقیقفتح الباب في الكنى واأللقاب: و  ،٢/٢٢٦واألعالم:

 .١٦٣:الرحماني، إشراف: د. عبد الوهاب فاید
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أسفل الثرى، فقام ا تحت العرش إلى هة العلم فقال: سلوني عمَّ بَّ أُ  وماً یدخلته  )١(بن سلیمانمقاتل 
ا ذكر اهللا في عمَّ  وال أسألك إالَّ  ،ا أسفل الثرىوال عمَّ  العرش ا تحترجل وقال: ال أسألك عمَّ 

 .ال أدري وأفحمه :فقال ؟لونهكان أخبرنا عن كلب أصحاب الكهف ما  ،كتابه
علیك  فإنَّ  یا بحرُ  سكنْ ا(في سفینة فهاج البحر فقال:  كان راكباً  )٢(ابن العربي وقد ورد أنَّ      

رأسها من البحر وقالت له: یا شیخ ما  ةٌ ، فأخرجت دابَّ )من العلم وبحراً  ،من الوالیة بحراً  :بحرین
 ]ظ: ٧٣[، فقالت له: جواباً  طالق؟ فلم یدرِ الة عدَّ  مة الوفاة أعدَّ  أتعتدُّ  زوجها خَ سِ نقول في امرأة مُ 

من جنس ما فیه  خَ سِ : إن مُ له قال لها: نعم، فقالتف ،ها لكنُ یِّ في هذه وأنا أب )٣("ةً خَ یَ شْ مَ "خذني اتَّ 
 ْر وتذكَّ ، له كالحجر أعتدت عدة الوفاة ما ال روحَ  من جنسِ  خَ سِ ة الطالق، وٕان مُ أعتدت عدَّ  روحٌ 

علم ال یعلمه أن  ئل عن، وینبغي للعالم إذا سُ )سالمال ماعلیه(الخضر مع موسى  )٤("ةَ صَّ ق"
اْلِعْلُم قال: ( )٥("علیه السالم"ه فإن ال أدري نصف العلم أو ثلثه، فقد ورد أنَّ  ،یقول: ال أدري

ال  :یعلمهال ا لم لمن سأله عمَّ اقول الع :أيّ  ،)٦()َثَالَثٌة: ِكَتاٌب َناِطٌق، َوُسنٌَّة َماِضَیٌة، َوَال َأْدِري
(ال أدري) فسأل النبي : قالف ،هاعن خیر البقاع وشرِّ  )والسالم ةصالالعلیه (ل ئِ ا سُ أدري، ولمَّ 

) ( َّأنَّ  اهللا فأعلمه هالعزة، فسأل جبریل فقال: ال أدري حتى أسأل رب ) َاْلِبَقاِع اْلَمَساِجُد،  َخْیر
 .)٧()َها اْألَْسَواقُ َوَشرَّ 

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) هو أبو الحسن، مقاتل بن سلیمان بن بشیر البلخي، أصله من بلخ، انتقل إلى البصرة ودخل بغداد فحّدث ١(

، توفي بالبصرة سنة ظائر ومتشابه القرآنوالوجوه والن بها، وهو من أعالم المفسرین وصاحب التفسیر المشهور
، ومعجم ٧/٢٨١، واألعالم:٥/٢٥٥، ووفیات األعیان:١٥/٢٠٧= ترجمته في: تاریخ بغداد: ه)،١٥٠(

 .١٢/٣١٧المؤلفین:
لقبه  المتصوفین ، أحد أشهر محي الدین محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي األندلسي) ٢(

ودفن في  ه،٦٣٨سنة  دمشق وتوفي في األندلس في مرسیة ولد في، بالشیخ األكبر الصوفیة أتباعه وغیرهم من
 . ٦/٢٨١واألعالم: ،٢/٤٢٨فوات الوفیات:= ترجمته في:  ،جبل قاسیون سفح

 .) في (ب، ج): شیخة٣(
 .) في (ب، ج): قضیة٤(
 .) في (ب، ج): علیه <الصالة> والسالم٥(
ومنبع ، ومجمع الزوائد ١/٧٥٣للقرطبي: ـــــ ، وجامع بیان العلم وفضله١/٢٩٩:) =: المعجم األوسط٦(

 .٢/٢٣٨:لزیادة إلى الجامع الصغیر، والفتح الكبیر في ضم ا١/١٧٢:الفوائد
ومرقاة  ،٨٤والمغني عن حمل األسفار في األسفار: ،٤/٤٧٦ان:صحیح ابن حباإلحسان في تقریب ) =: ٧(

 .١/٢٠٥للحداد: ـــــ إحیاء علوم الدین أحادیث وتخریج ،٢/٦٢١:المفاتیح

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲۹۲ 

 )١(وعن ابن عون، جیب عن واحدة ویسكت عن الباقيفیُ  سأل عن عشر مسائلَ وكان ابن عمر یُ 
 هفسأل رجلٌ  هفجاء ،أحد الفقهاء السبعة ،ه قال: كنت عند القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیقأنَّ 

القاسم: ال  له مسیرة شهر وال أعرف غیرك، فقال من إلیك عن شيء فقال: ال أدري، فقال: رفعتُ 
وسئل مالك عن مسائل فأجاب ، )٢(هتنظر لطول لحیتي وال الجتماع الناس حولي، فواهللا ال أحسن

ي ن مسألة فقال: ال أدري فقال: إنِّ ع یوماً  سائلٌ  هوسأل ،عن بعض، وقال في غالبها ال أدري
 .قال مالك: ال أدري :عت إلى أهلك فقلفقال له: إذا رج ،فعت إلیك من مسافة بعیدةر 
وفي قوله:  ،ه ختم هذه المقدمةإلى أنَّ  إشارةً  ،براعة االختتام }خاتم{وفي قول المصنف      
الكریم  هالتألیف خالص لوجه اهذ بأنَّ  وجازماً  قاطعاً  :أي ،اً دّ اه كان حبقل إشارة إلى أنَّ  :}حدید{

اهللا  ك على صدقه أنَّ یدلُّ  هذه، وهو صادق رحمه اهللا، واهللا أعلم في مقالته ،ال ریاء فیه وال سمعة
العمل إذا كان غیر خالص لوجه اهللا ال یقبل من صاحبه،  وقد علمت أنَّ ، )٣(یه"جعل اإلقبال عل"

 .هعلیه في عباد فیضع اإلقبالَ  ،قبله اهللا وٕان كان خالصاً 
نَّ رجاء أن یحشرنا اهللا في زمرتهم، فإ ،والمتعلمینلنختم ببعض فضائل العلم والعلماء و      

 .ورثة األنبیاء والمرسلینالعلماء 
 دُ سیِّ "اإلنسان هو  العلماء العاملین هم سادات الناس باإلطباق، كما أنَّ  اعلم أنَّ  :)٤([(فنقول)]    

 كانوا یمشون فين إ و  ن دخلوا الثرى، والجاهلون أمواتٌ إ فهم أحیاء و  ،على اإلطالق )٥("الحیوانات
 : )٦(د البطلیوسيیْ معنى قال ابن السِّ الرى، وفي القُ 
 مُ ـــــــــَراِب َرِمیــــُه َتْحَت التُّ ــــــــالُ ــــَوَأْوصَ            ِه ــْوتِ ـــَد مَ ــٌد َبعْ ـِـــ يٌّ َخالـــــِم حَ ــــو اْلِعلْ ـــــــَأخُ    
 مُ ـــــَو َعِدیـــــــَن اْألَْحَیاِء َوهُ ـــــــمِ  دُّ ـــــعَ یُ            َوُذو اْلَجْهِل َمْیٌت َوُهَو َماٍش َعَلى الثََّرى    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو عبد اهللا بن عون بن أرطبان المزني والًء، شیخ أهل البصرة، ومن حفاظ الحدیث وثقة في كل شيء، ١(
  ه)،١٥١صري وابن سیرین، توفي سنة (بالسنة، روى عن القاسم بن محمد والحسن البوكان اعلُم َمن في العراق 

، ٦/٣٦٤، وسیر أعالم النبالء:٢٣٨، ومشاهیر علماء األمصار:٧/٣= ترجمته في: الثقات البن حبان:
 .٤/١١١واألعالم:

 ) لم نعثر على هذا الخبر في كتب السیر والتراجم.٢(
 .ى متنه والنفع به عاماً ) في (ب، ج): جعل اإلقبال عل٣(
 .) [(...)] زیادة واجبة من (ب، ج)٤(
 .) في (ب، ج): سید <سائر> الحیوانات٥(
 ــــ بكسر السین المهملة وسكون الیاء د:یْ والسِّ ـــ  طلیوسي النحويد البَ یْ عبد اهللا بن محمد بن السِّ  ،أبو محمد )٦(

له كتاب االقتضاب في شرح أدب  مقدمًا في معرفتهما وٕاتقانهما، ،رًا فیهماكان عالمًا باآلداب واللغات متبحِّ 
، بمدینة بلنسیة ه)٥٢١(توفي سنة ، والخلل في أغالیط الجمل ،كتاب الحلل في شرح أبیات الجملو  الكتَّاب،
، ٤/١٥٢٨من الطویل ولم نعثر علیهما في المتوافر بین أیدینا من مؤلفاته، = ترجمته في: معجم األدباء:والبیتان 

 . ٤/١٢٣، واألعالم:٥٦ـــ٢/٥٥، وبغیة الوعاة:٣٠٨ـــ١٧/٣٠٧، والوافي بالوفیات:٣/٩٨ـــ٣/٩٦ووفیات األعیان:

 



 النص المحقق              القسم الثاني:                                                       
 

۲۹۳ 

هم هُ و وج تكونُ  راطِ وا على الصِّ تإذا أ (العلماءُ قال:  )(ه فمن فضلهم ما ورد أنَّ  ]و: ٧٤[
ضيء یُ  ةِ الجنَّ  من نورِ  لواءٌ  عالمٍ  كلِّ  يْ دَ سعى بین أیدیهم، وبین یَ هم یَ ونورُ  احیةِ الضَّ  مسِ كالشَّ 

 اهللا هؤالءِ  نادي: هؤالء أولیاءُ یُ  نادٍ ه ومُ ن أحبَّ مَ  عالمٍ  كلِّ  لواءِ  خمسمئة عام، وتحتَ  مسیرةَ 
اهللا، فإذا أتوا على  اهللا، هؤالء مصابیحُ  وا حدودَ ظُ فِ اهللا، هؤالء الذین حَ  موا عبادَ الذین علَّ 

منهم [(تاٌج لو وضع ذلك التاُج في السَّماء َلَخَرَق األرَض  دٍ على رأس كل واح عُ وضَ یُ  راطِ الصِّ 
بین  ةُ لَّ تلك الحُ  تْ قَ لِّ لو عُ  ةِ نَّ الجَ  لِ لَ من حُ  ةً لَّ حُ  )١(السابعَة السفلى وُیكسى كلُّ واحٍد منهم)]

َأْكَرَم َسْبِعیَن  َمْن َأْكَرَم َعاِلًما َفَقدْ [(: )وقال ( ،)٢()الشمسِ  ها نورَ نورُ  عَ طَ قَ لَ  واألرضِ  ماءِ السَّ 
، َوَمْن َأَحبَّ اْلِعْلَم َواْلُعَلَماَء َلْم ُتْكَتْب َعَلْیِه َخِطیَئٌة َفَقْد َأْكَرَم َسْبِعیَن َشِهیداً  ، َوَمْن َأْكَرَم ُمَتَعلِّماً َنِبّیاً 

من الدنیا من طلب العلم لغیر اهللا لم یخرج (: )٤()]وعنه علیه الصالة والسالم، )٣()َأیَّاَم َحَیاِتهِ 
 بیس ذهباً ولباب من أبواب العلم یتعلمه الرجل خیر له من جبل أبي قُ  ،حتى یرده العلم إلى اهللا

 َفَكَأنَّما َوَمْن َصاَفَح َعاِلماً  ،َمْن َزاَر َعاِلما َفَكَأَنمَّا َزاَرِني: ()(وقال  ،)٥()ینفقه في سبیل اهللا
وعن أبي  ،)٦()َمِعي َیْوَم الِقَیاَمةِ  اهللاُ  هُ سَ لَ وأجْ ، َفَكَأنَّما َجاَلَسِني َصاَفَحِني، َوَمْن َجاَلَس َعاِلماً 

إلى َمْن َسَلَك َطِریًقا یطلب به ِعْلًما َسَلَك اهللا ِبِه َطِریًقا ( قال: )(رسول اهللا  ، أنَّ )(الدرداء 
 كلُّ  ، َوإِنَّ اْلَعاِلَم َلَیْسَتْغِفُر َلهُ ِرضًا بما یصنعُ  َوإِنَّ اْلَمَالِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب اْلِعْلمِ  ،الجنة
 ،َفْضَل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكبِ  وٕانَّ في البحر،   ى الحیتانُ حتَّ  شيءٍ 
 ىإل ،)٧()لمَ رثون منهم العِ ما یَ ، وٕانَّ اً رهموال دِ  اً ون منهم ال دینار ثُ رِ وال یَ  ،ُعَلَماَء َوَرَثُة اْألَْنِبَیاءِ وإِنَّ الْ 

 غیر ذلك مما ال یحصى.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بسبب تحویل النظر من الناسخ ربما من (أ) تزیادة من (ب، ج) سقط) ما بین [(...)]  ١(
) لم نعثر على سند لهذا القول الذي نسبه المحّشي إلى الرسول (علیه الصالة والسالم) سوى في كتاب: بستان ٢(

، وفیه یقول: ُذِكر في بعض األخبار أن العلماء إذا ٧٢:لجمال الدین الجوزي ـــ ض السامعینالواعظین وریا
 أتوا... ویكمل القول. 

ألبي شجاع شیرویه  ـــ ، والفردوس بمأثور الخطاب٢٨٠لمحمد اللخمي: ـــأبي طاهر مشیخة: ) =٣(
 .٤٦٩:ائد األمالي واألجزاءواإلیماء إلى زو ، ٢٨٠معجم مشایخ محمد بن عبد الواحد الدقاق:، ٢/٥٧٦الدیلمي:

 .) ما بین [(...)] زیادة أضفناها من (ب، ج)، ربما سقطت سهوا من (أ) بسبب تحویل النظر٤(
 في كتب الحدیث التي رجعنا إلیها. هذا الحدیث) لم نعثر على ٥(
 ،٢٢٦ـ ألحمد بن عبد الكریم الغزي:والجد الحثیث في بیان ما لیس بحدیث ــ، ٦٤١:) =: المقاصد الحسنة٦(

، وأسنى المطالب في احادیث مختلفة المراتب ــــ ألبي ٢/٢٨٨وكشف الخفاء ومزیل اإللباس ـــ ألبي فداء الدمشقي:
 .٢٦٧الرحمن الشافعي:عبد 

واِئد) =: ٧(  .١/٤١ـــ البن طاهر السوسي: جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزَّ
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جلَس  ماقال: ( )(رسول اهللا  وغیره، أنَّ  )١(وقد ورد في الختم آثار منها ما رواه الترمذي     
نفسي  ظلمتُ  إنَّي سبحانك ربي :ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر ِفیِه َلَغُطُه َفَقاَل َقْبَل َأْن َیُقوَم ِمْن َمْجِلِسهِ  أحدٌ 
 ،)٢()َمْجِلِسهِ ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي  أنت، إالَّ  الذنوبَ  ه ال یغفرُ فإنَّ  ،فاغفر لي اً سوء تُ لْ وعمِ 

فلیكن آخر كالمه إذا قام  َأْن َیْكَتاَل ِباْلِمْكَیاِل اْألَْوَفى من أراد(: )٣(+(كرَّم اهللا وجهه)+ وعن علي
ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن َواْلَحْمُد ِللِه َربِّ من مجلسه: 

 .)٤()اْلَعاَلِمینَ 
الثانیة عام تسعة وستین ومئتین  دىوكان الفراغ من تألیف هذه الحاشیة یوم األحد ثاني جما    

 وألف، وفي الختم قلت:
 فاشیةْ  ريِّ ــــــاألزه رحِ ــش رِّ ـــسِ لِ             یةْ اشِ حَ  تامِ ن خِ مِ  مسكٌ  قد فاحَ           
 ناوالهَ  اءُ ــــفوالشِّ  ءُ اــــفیها الوف         ى   ــنهاني والمُ فیها األماني والتَّ           
 عْ ـــفِ تَ رْ ـــال تَ  نٍ تَ قْ ن مُ ـــا عـــهارُ مَ ثِ             عْ ــــنِ تَ مْ ي ال تَ ــِـعتنها للمُ ـــوفُ ــــطُ قُ           
 )٥("لــوجهــــــِه الُمـــــَكــرَّمُ  ةً ـــــخالص"            كرمُ األ  مُ ــى الكریــــولَ ا المَ ـــهلَ عَ جَ           
 عِ ــــــــــالِ طَ مُ  رٍ ــــــــــاظــون بٍ ــوكات            عِ اِمـــــــــوس ارىءٍ ـــــقَ ـــل ةً ـــــــعَ ـــنافِ           
 اــفَ ي الوَ ولِ أُ  هِ ِــ بحْ ــوصَ  هِ ـــــــوآل          صطفى  المُ  رسلینَ المُ  خیرِ  بجاهِ           
  امَ وسَ  ماءِ في السَّ  نجمٌ  ما الحَ         ا    ــــــمَ لَّ ـــا وسَ ــنم ربُّ ــیهــى علـــلَّ صَ           

 
 تــــانته

 یة المسماةــــــالحاش 
  فـــــــــــي ريــــــــــوهـــالج دِ ــــــقْ ــــِــــ لعبا 

 مة مقدِّ  ري علىـــــــرح األزهــــــــــــــــــش لِّ ـــــح  
 بحمد اهللا وحسن عونه وتوفیقه الجمیل. ابن آجروم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظه، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، من أئمة علماء الحدیث وحفاأبو عیسى،  )١(

العراق والحجاز وعمي في وقام برحلة إلى خراسان و  ،ذ للبخارّي، وشاركه في بعض شیوخهتتلم، من أهل ترمذ
 .٦/٣٢٢ه). = ترجمته في: األعالم:٢٧٩، توفي سنة (به المثل في الحفظ وكان یضرب ،آخر عمره

والمعجم ، ٤/٢٨٩، وشرح معاني اآلثار ـــــ للطحاوي:٢/٤٩٤) =: مسند أحمد ــــ ألحمد بن حنبل:٢(
 .٢/٣٥٤حبان: صحیح ابناإلحسان في تقریب و ، ١/٣١األوسط:

 .) +...+ لیس في (ب، ج)٣(
العمال  ، وكنز١١/١٦٧،  وفتح الباري:٣/٨٧:یمانشعب اإلو  ،٧/١٢٣حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء: ) =:٤(

 .٤٩٣:في سنن األقوال واألفعال
 .) في (ب، ج): خالصًة بها الثواَب نغنمُ ٥(

 



 الفهارس الفنیةثبت 
 

 

 ثبت الفهارس الفنیة
 ثبت اآلیات القرآنیة

 ثبت القراءات القرآنیة

 ثبت األحادیث النبویة

 ثبت األشعار واألرجاز

 ثبت األقوال واألمثال   

 ثبت األعالم                 

 ثبت المصادر والمراجع 



 القرآنیةاآلیات  ثبت
 

 الصفحة رقم اآلیة  اسم السورة نص اآلیة
 ْلَّْم َتْفَعُلواْ  َفِإن ١٣١ ٢٤ البقرة 
 َاْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّة ١٤٩ ٣٥ البقرة 

 ِِلَئالَّ َیُكوَن ِللنَّاس ١٢٦ ١٥٠ البقرة 
َیاَم ِإَلى الَّلْیِل﴾ ﴿ثُمَّ   ٥٦ ١٨٧ البقرة َأِتمُّوْا الصِّ
 ٌاْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَمات ١٤٣ ١٩٧ البقرة 

 ٥٣ ٢٠٤ البقرة ﴿َأَلدُّ اْلِخَصاِم﴾
 َِیْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیه ٢٢٩ ٢١٧ البقرة 

 ْنَ َیَتَربَّص ٦٧ ٢٢٨ البقرة 
 ٢٥٠ ٢٤٣ البقرة ﴾أُُلوفٌ َوُهْم ﴿
 َوَلْوَال َدْفُع الّلِه النَّاَس ٢٤٨ ٢٥١ البقرة 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض﴾تِ ﴿  ٥٢ ٢٥٣  البقرة ْلَك الرُُّسُل َفضَّ
 َُال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیم ٢٠٥ ٦ آل عمران 

 ًِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرة ١٨٠ ١٣ آل عمران 
َهاَأنُتْم ُأْوالء ٢٠٢ ١١٩ آل عمران 

 َانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباعَ ف ١٠١  ٣ النساء 
 َِأْم َیْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِله ٢٨٩ ٥٤ النساء 

 ًَوَكَفى ِبالّلِه َشِهیدا ١٤٧ ٧٩ النساء 
 ٦١  ١٤٦ النساء َسْوَف ُیْؤِت الّلُه اْلُمْؤِمِنیَن َأْجرًا َعِظیمًا﴾وَ ﴿

 ٦١  ١٦٢ النساء ﴿ُأْوَلـِئَك َسُنْؤِتیِهْم َأْجرًا َعِظیمًا﴾
 ٢٤٢ ١٦٤ النساء ﴾َوَكلََّم الّلُه ُموَسى َتْكِلیماً ﴿

 ٥٨ ٦  المائدة ﴿َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم﴾
 ٍَما َجاءَنا ِمن َبِشیر ١٤٧ ١٩ المائدة 
 ًِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِمیعا  ٣١ ٤٨ المائدة 

َذِلُكُم الّلُه َربُُّكم ٢٠١ ١٠٢ األنعام 
 َْرَناُكْم ثُمَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدم  ٢١٢ ١١ األعراف َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ

 ْنُه َخَلْقَتِني  ٢٨٨ ١٢ األعراف ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطینٍ َأَنْا َخْیٌر مِّ
 ٌَوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْیر ١٦٩ ٢٦ األعراف 
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 َْحتَّى َعَفوا ٢١٧ ٩٥ األعراف 
اآلیةَوَقاُلوْا َمْهَما َتْأِتَنا... ١٣٣ ١٣٢ األعراف 
َوَقاُلوْا َمْهَما َتْأِتَنا ١٣٥ ١٣٤ األعراف 
 ُسِقَط َفي َأْیِدیِهمْ َوَلمَّا ١٥٦ ١٤٩ األعراف 

 ٦٢ ١٦٤ األعراف ﴿َقاَلْت ُأمٌَّة﴾
َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ٢١٢ ١٨٩ األعراف 
 َْوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكم ٢٣٧ ٧ األنفال 

 َْتُعوُدوْا َنُعدْ  َوإِن ١٣٣ ١٩ األنفال 
َوإِْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاَرك ٧٠ ٦ التوبة 

ِل َیْوٍم َأَحقُّ   ٥٦ ١٠٨ التوبة ﴾ِفیهِ  َتُقومَ  َأنْ  ﴿ِمْن َأوَّ
 ََأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراهُ  *َال َرْیَب ِفیِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمین ٢١٤ ٣٨-٣٧ یونس 

 بَُّه  ٢١١ ٤٥ هود َفَقالَ َوَناَدى ُنوٌح رَّ
َوَلمَّا َجاء َأْمُرَنا ١٣١ ٥٨ هود 

 ٢٥٨ ٤ یوسف ﴾ِإنِّي َرَأْیُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكباً ﴿
 ٢٥٠ ١٦ یوسف ﴾َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َیْبُكونَ ﴿

 ًَلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكونا ١٢٠ ٣٢ یوسف 
 َِیا َصاِحَبِي السِّْجن ٢٨٧ ٣٩ یوسف 

 ََّلُه َأباً ِإن ٨٨ ٧٨ یوسف 
 َُقاُلوْا َتاهللا َتْفَتأ ١٧٥ ٨٥ یوسف 
 ٌَوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلیم ٢٨٩ ٧٦ یوسف 
 ََجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلح ٢١٩ ٢٣ الرعد 

 ٍِمْن َماٍء َصِدید ٢٠٨ ١٦ إبراهیم 
 ٥٣ ١٥ النحل ﴿َوَأْلَقى ِفي اَألْرِض َرَواِسَي﴾

 ُِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُه ُكن َفَیُكون ١١٢ ٤٠ النحل 
َبْعَد َتْوِكیِدَها ٢٢١ ٩١ النحل 

 ٢٥٣ ١٢٣ النحل ﴾َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیفاً ﴿
َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدَنا ١٣٣ ٨ اإلسراء 
 مَّْوُفوراً  َجَزآُؤُكْم َجَزاءً َفِإنَّ َجَهنََّم ٧١ ٦٣ اإلسراء 
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 ٥٢ ٨٤ اإلسراء َشاِكَلِتِه﴾ ﴿ُقْل ُكلٌّ َیْعَمُل َعَلى
 ٍَلِبْثَنا َیْومًا َأْو َبْعَض َیْوم ٢١٣ ١٩ الكهف 

 ًَیَشاَء اللَّهُ  ِإالَّ َأنْ * َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغدا ٢٧ ٢٤-٢٣ الكهف 
 ًَوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَالَث ِمَئٍة ِسِنیَن َواْزَداُدوا ِتْسعا ٢١٣ ٢٥ الكهف 

 ٢٥٨ ٤ مریم ﴾َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیباً ﴿
 ًَجنَّاِت َعْدنٍ *َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُیْظَلُموَن َشْیئا ٢٢٨ ٦١-٦٠ مریم 

 ًَهْل َتْعَلُم َلُه َسِمّیا ١١ ٦٥ مریم 
 ُْكلُّ َمن ِفي السََّمَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِن َعْبداً  ِإن ١٤ ٩٣ مریم 

 ١٠٩ ٦٣ طه ﴾َهَذاِن َلَساِحَرانِ  ﴿ِإنْ 
 ْوْا النَّْجَوى الَِّذیَن َظَلُموا  ٢٣٣ ٣ األنبیاء َوَأَسرُّ

 ١٠٧ ٣٥ األنبیاء ﴾ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿
 َْیْخُلُقوا ُذَباباً  َلن ١٢٣ ٧٣ الحج 

 ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ٥ ٣٠ النمل 
 ١٠٦ ٤٥ النمل ﴾َفِإَذا ُهْم َفِریَقاِن َیْخَتِصُمونَ ﴿

 ْنَُّمنَّ  َوُنِریُد َأن ١١٩ ٥ القصص 
 ًِلَیُكوَن َلُهْم َعُدّوًا َوَحَزنا ١٢٦ ٨ القصص 
 ِِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْین ٢٠٥ ٢٧ القصص 

 ٢٦١ ٣١ القصص ﴾َولَّى ُمْدِبراً ﴿
ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي ٢٨٨ ٧٨ القصص 
 َِفَأنَجْیَناُه َوَأْصَحاَب السَِّفیَنة ٢١١ ١٥ العنكبوت 
َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأنَزْلَنا ١٤٦ ٥١ العنكبوت 
 َِهَذا َخْلُق اللَّه ٣١ ١١ لقمان 
 َْوإِنَّا َأْو ِإیَّاُكم ٢١٢ ٢٤ سبأ 

 َُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّْثَنى َوُثَالَث َوُرَباع ١٠١ ١ فاطر 
 ُِإَلى اللَّهِ  َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقرَاء ١٤ ١٥ فاطر 
 َْلْم تُنِذْرُهمْ  َوَسَواء َعَلْیِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأم ٢١٤ ١٠ یاسین 

 َِإنَّا ِإَلْیُكم مُّْرَسُلون ٢٤ ١٤ یاسین 
ْثُلَنا  ٢٤ ١٥ یاسین َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّ
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 َِإنَّا ِإَلْیُكْم َلُمْرَسُلون ٢٤ ١٦ یاسین 
 ٢٥٦ ٥٩ یاسین ﴾َواْمَتاُزوا اْلَیْوَم َأیَُّها اْلُمْجِرُمونَ ﴿

افَّاِت ﴿  ٢٤٢ ١ الصافات ﴾َصّفاً َوالصَّ
 ََوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدون ٢١٣ ١٤٧ الصافات 
 َِمْنَها َزْوَجَهاَخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعل ٢١٢ ٦ الزمر 

 ََعلِّي َأْبُلُغ اْألَْسَبابَ ل ١٨٢ ٣٦ غافر 
 ٦٢ ١١ فصلت ﴿َقاَلَتا َأَتْیَنا َطاِئِعیَن﴾

 ََكَذِلَك ُیوِحي ِإَلْیَك َوإَِلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلك ٢١١ ٣ الشورى 
 َْكاَن ُیِریُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثهِ  َمن ١٣٣ ٢٠ الشورى 

 ٢٥٠ ٣٨ الدخان ﴾نَ یْ بِ عِ َال ﴿
َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنا ١٥٢ ١١ الفتح 

 ٦٢ ١٤ الحجرات آَمنَّا﴾﴿َقاَلِت اْألَْعَراُب 
نَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدو  ٢ ٥٦ الذاریات نَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

ْرَنا اْألَْرَض ُعُیوناً ﴿  ٢٥٨ ١٢ القمر ﴾َوَفجَّ
 ٥١ ٨٤ الواقعة ﴿َوَأنُتْم ِحیَنِئٍذ َتنُظُروَن﴾

 َْأَلْم َیْأِن ِللَِّذیَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهم ١٤٦ ١٦ الحدید 
 ََوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا َوإِْبَراِهیم ٢١١ ٢٦ الحدید 
 ََّیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتابِ  ِلَئال ١٢٦ ٢٩ الحدید 
 َِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت ف ١٨٤ ١٠ الممتحنة 
 ِِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمرِه ٢٣٨ ٣ الطالق 
 ُیْبِدَلَناَعَسى َربَُّنا َأن ٢٢٧ ٣٢ القلم 
 َُما اْلَحاقَّةُ *  اْلَحاقَّة ١٦٩ ٢-١ الحاقة 
 ًَوَنَراُه َقِریباً * ِإنَُّهْم َیَرْوَنُه َبِعیدا ١٨٤ ٧-٦ المعارج 

 ََّربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدي ٢٩ ٢٨ نوح 
 َُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمع ١٥٥ ١ الجن 

 ََّلَدْیَنا َأنَكاالً ِإن ١٨٠ ١٢ المزمل 
َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى ١٢٢ ٢٠ المزمل 

 ٤٧ ١٦-١٥ المزمل َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل﴾*﴿َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوالً 
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 ََعَلْیَها ِتْسَعَة َعَشر ٤ ٣٠ المدثر 
 ٢٤٦ ١٠ اإلنسان ﴾َشرُُّه ُمْسَتِطیراً َوَیَخاُفوَن َیْومًا َكاَن ﴿

 ََوال ُیْؤَذُن َلُهْم َفَیْعَتِذُرون ١٢٩ ٣٦ المرسالت 
 ٥٥ ١٦ النبأ ﴿َأْلَفافًا﴾

َأَنا َربُُّكُم اْألَْعَلى ٢٨٨ ٢٤ النازعات 
َأن َجاءُه اْألَْعَمى* َعَبَس َوَتَولَّى ٢٣ ٢-١ عبس 

 ٤٧ ٦-٥ الشرح  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا﴾*﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسراً 
اً َلَنْسَفع ٥٠ ١٥ العلق 
 َعُ دْ سن ١٠٢ ١٨ العلق 

 ٥٣ ١ التكاثر ﴿َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر﴾
 ََوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسد ٢٨٩ ٥ الفلق 

 َْلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلد ١٣١ ٣ اإلخالص 

 ۳۰۰ 
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 الصفحة القراءة رقم اآلیة السورة نص اآلیة

 َُوُزْلِزُلوْا َحتَّى َیُقْوَل الرَُّسول ١٢٧ َیُقْولُ  ٢١٤ البقرة 
 َِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمَّ الرََّضاَعة ١٢١ ُیِتمُّ  ٢٣٣ البقرة 
 ََواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحام ٢١٩ واألْرَحامِ  ١ النساء 

 ٌَوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنة ١٢٢ َتُكْونُ  ٧١ المائدة 
 ِاهللاِ ِصَراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمید* ٢٢٩ اهللاُ  ٢-١ إبراهیم 
 ِّاْحُكْم ِباْلَحقِّ  َقاَل َرب ٢٧٣ َربُّ  ١١٢ األنبیاء 
 ُْكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْیَها َحاِفظٌ  ِإن ١٣١ َلَما ٤ الطارق 

 

  ۳۰۱ 



 ثبت األحادیث النبویة
 

 الصفحة الحدیث النبوي ت
 ١٩ .)نآعربوا القر كي تُ  وا الكالمَ بُ أعرِ ( ١
 ٤ .)فإذا كتبتم كتابًا فاجعلوها في أوله ،بسم اهللا الرحمن الرحیم القلمُ  بَ تَ ما كَ  أولُ ( ٢
 أنیا رسول اهللا؟ قال:  اءقالوا: وما هي الصالة البتر ، اءالصالة البتر و (إیاكم  ٣

 .)وا علي دون آليتصلُّ 
٢٢ 
 

 ٦٤ .)هافسِ ن نَ عَ  بُ عرِ تُ  بُ یِّ ها والثَّ ماتُ ها صَ وٕاذنُ  رُ تأمَ سْ تُ  رُ كْ البِ ( ٤
 ٢٨٩ .ا)هَ دَ جَ وَ  ثُ یْ ا حَ هَ طُ قِ تَ لْ (اْلِحْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن یَ  ٥

 ٢٩١ .)َها اْألَْسَواقُ اْلِبَقاِع اْلَمَساِجُد، َوَشرَّ  َخْیرَ ( ٦
 ١٩ .)ن لسانهمِ  أصلحَ  ءاً امر  اهللاُ  مَ حِ (ر  ٧

 ٢٠ .)هو اهللاُ  دُ السیِّ ( ٨
 ٢٩١ .)اْلِعْلُم َثَالَثٌة: ِكَتاٌب َناِطٌق، َوُسنٌَّة َماِضَیٌة، َوَال َأْدِري( ٩

بین  سعىهم یَ ونورُ  احیةِ الضَّ  مسِ هم كالشَّ هُ و وج تكونُ  راطِ وا على الصِّ تإذا أ (العلماءُ  ١٠
عام،  خمسمئة ضيء مسیرةَ یُ  ةِ الجنَّ  من نورِ  لواءٌ  عالمٍ  كلِّ  يْ دَ أیدیهم، وبین یَ 

موا علَّ  الذین اهللا هؤالءِ  نادي: هؤالء أولیاءُ یُ  نادٍ ه ومُ ن أحبَّ مَ  عالمٍ  كلِّ  لواءِ  وتحتَ 
اهللا، فإذا أتوا على  اهللا، هؤالء مصابیحُ  وا حدودَ ظُ فِ اهللا، هؤالء الذین حَ  عبادَ 
ماء السَّ  في لو وضع ذلك التاجُ  منهم تاجٌ  على رأس كل واحدٍ  عُ وضَ یُ  راطِ الصِّ 

لو  ةِ نَّ الجَ  لِ لَ من حُ  ةً لَّ حُ  منهم واحدٍ  السفلى وُیكسى كلُّ  السابعةَ  األرَض  قَ رَ خَ لَ 
 .)الشمسِ  ها نورَ نورُ  عَ طَ قَ لَ  واألرضِ  ماءِ بین السَّ  ةُ لَّ تلك الحُ  تْ قَ لِّ عُ 

٢٩٣ 

 ،أبتر وفي لفظ: ،ال یبدأ فیه ببسم اهللا الرحمن الرحیم فهو أقطع ذي بالٍ  كل أمرٍ ( ١١
 .)مذوفي آخر: أج

٤ 

 ١٦ .)أو أجذمُ  أو أقطعُ  بدأ فیه بالحمد هللا فهو أبترُ ذي بال ال یُ  أمرٍ  كلُّ ( ١٢

 ٤٧ .)یسرین واحدٌ  ن یغلب عسرٌ ل( ١٣

 سبحانك :ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر ِفیِه َلَغُطُه َفَقاَل َقْبَل َأْن َیُقوَم ِمْن َمْجِلِسهِ  جلَس أحدٌ  (ما ١٤
 ِإالَّ  أنت، إالَّ  الذنوبَ  ه ال یغفرُ فإنَّ  ،فاغفر لي سوءً  تُ لْ نفسي وعمِ  ظلمتُ  إنَّي ربي

 .)ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي َمْجِلِسهِ 

٢٩٤ 

 اهللا ثَ عَ بَ  حیم إالَّ حمن الرَّ سم اهللا الرَّ وفیه بِ  على األرضِ لقى یُ  ما من كتابٍ ( ١٥
 رفعَ  نه، فمَ اهللا ولیًا من األولیاء یرفعُ  ون علیه بأجنحتهم حتى یبعثَ المالئكة یحفُّ 

 .ا)ببركته له ولوالدیه یین وغفرَ لِّ اهللا اسمه في عِ  رفعَ  كتابًا من األرض فیه البسملةُ 

٤ 

 ۳۰۲ 



 ثبت األحادیث النبویة
 

١٦ 
 
 

 وهو، وخٍ نُ ، وعلى خَ حیفةٍ صَ  ونَ مسُ خَ  ٍث ی: على شِ كتبٍ  وأربعةَ  صحیفةٍ  مئةَ (
 التوراةِ  وعلى موسى قبلَ  حائفَ صَ  عشرُ  ، وعلى إبراهیمَ حیفةً صَ  ثالثونَ  ،إدریُس 
 .)رقانور والفُ بُ والزَّ  واإلنجیلَ  التوراةَ  ، وأنزلَ صحائفَ  عشرُ 

٢ 
 

 ١٤٢ .)ِبالنَّاسِ  ُیَصلِّ فل َبْكرٍ  َأَبا ُمُروا( ١٧
 بسم اهللا :شيءٍ  كلِّ  عند ابتداءِ  شهیدًا فلیقلْ  یحیا سعیدًا ویموتَ  أنْ  أرادَ من ( ١٨

 .الرحمن الرحیم)
٤ 

 ٢٩٣ .)َفَقْد َأْكَرَم َسْبِعینَ  ، َوَمْن َأْكَرَم ُمَتَعلِّماً َمْن َأْكَرَم َعاِلًما َفَقْد َأْكَرَم َسْبِعیَن َنِبّیاً ( ١٩

 َفَكَأنَّما َصاَفَحِني، َوَمْن َجاَلَس  َوَمْن َصاَفَح َعاِلماً  ،َزاَرِنيَمْن َزاَر َعاِلما َفَكَأَنمَّا ( ٢٠
 .)َمِعي َیْوَم الِقَیاَمةِ  اهللاُ  هُ سَ لَ وأجْ ، َفَكَأنَّما َجاَلَسِني َعاِلماً 

٢٩٣ 

َلَتَضُع  َوإِنَّ اْلَمَالِئَكةَ  ،الجنةإلى َمْن َسَلَك َطِریًقا یطلب به ِعْلًما َسَلَك اهللا ِبِه َطِریًقا ( ٢١
حتَّى  كلُّ شيءٍ  ، َوإِنَّ اْلَعاِلَم َلَیْسَتْغِفُر َلهُ ِرضًا بما یصنعُ  َأْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب اْلِعْلمِ 

 َفْضَل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئرِ  وٕانَّ في البحر،  الحیتانُ 
 ، وٕانمااً وال درهم اً وال یرثون منهم ال دینار  ،وإِنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة اْألَْنِبَیاءِ  ،اْلَكَواِكبِ 

 .یرثون منهم العلم)

٢٩٣ 

 ي علیه ما دام اسمي في ذلكصلِّ تُ  المالئكةُ  لم تزلِ  في كتاٍب  ى عليَّ لَّ صَ  نْ مَ ( ٢٢
 .)الكتاب

٢٠ 

من  ولباب ،یرده العلم إلى اهللا (من طلب العلم لغیر اهللا لم یخرج من الدنیا حتى ٢٣
 .اهللا) ینفقه في سبیل بیس ذهباً أبواب العلم یتعلمه الرجل خیر له من جبل أبي قُ 

٣٠١ 

 ٥ .)له دخل الجنةاقو أمبدأ  بسم اهللا الرحمن الرحیم في ن قالمَ ( ٢٤

 ٣ .ن)السِّ  عَ فع اهللا عنه وجَ ر ألف مرة ، ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  :من قرأ( ٢٥
 ١٣٤ .)َذْنِبهِ  ِمنْ  َماَتَقدَّمَ  َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَساًبا، ِإیَماًنا الَقْدِر، َلْیَلةَ  َیُقمْ  َمنْ ( ٢٦

٢٧ 
 
 

ِمنَّا؟ ثُمَّ  وَن اْلُقْرآَن، َیُقوُلوَن: َمْن َأْقَرُأ ِمنَّا؟ َمْن َأْفَقُه ِمنَّا؟ َمْن َأْعَلمُ ؤ َیْظَهُر َقْوٌم َیْقرَ 
 ِمْنُكمْ  ُأوَلِئكَ  َقاَل: ،َهْل ِفي ُأوَلِئَك ِمْن َخْیٍر؟ َقاُلوا: اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ َقاَل ِألَْصَحاِبِه: 

 .)ِمْن َهِذِه اْألُمَِّة، َفُأوَلِئَك ُهْم َوُقوِد النَّارِ 

٢٨٨ 
 

 

 

 ۳۰۳ 



 ثبت الشواهد الشعریة واألراجیز 
 

 ثبت الشواهد الشعریة: –أ 

 الصفحة القائل البحر الروي

 (الهمزة)
 ٢٨٩ أبو نواس البسیط أشیاءُ 

 (الباء)
 ٤١ معاویة بن مالك الوافر غضابا
 ١٦٤ كعب بن سعد الغنوي الطویل قریبُ 

 ١٨٤ العتاهیة أبو الوافر المشیبُ 
 (الجیم)

جا  ١٣٩ لبید بن ربیعة الطویل تأجَّ
 (الحاء)

 ٢٢١ مجهول الطویل سالحِ 
 (الدال)

 ١١١ حاتم الطائي الطویل یتردَّدُ 
 ١٧٨ مجهول الطویل  منجدا
 ٢٢١ جمیل بن معمر الكامل عهودا

 (الراء)
 ٣٦ إبراهیم بن المهدي الطویل البوادرِ 

 ٣٦ إبراهیم بن المهدي الطویل بالضمائرِ 
 ١٢١ مجهول البسیط بالجارِ 
 ١٥١ مجهول البسیط دیَّارُ 
 ١٧٦ ذو الرمة الطویل القطرُ 
 ٢٦٠ راشد الیشكري الطویل عمرو
 ٢٨٥ الفرزدق الكامل  األشبارِ 

 (السین)
 ٢٢١ مجهول الطویل احبسِ 
 ٢٤٢ مجهول الوافر القیاسِ 

 
۳۰٤ 
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 (العین)

 ١٢٦ جمیل بن معمر الطویل وتخدعا
 (الفاء)

 ٥٠ مجهول الطویل تخطفُ 
 ٥٠ مجهول الطویل تتلقَّفُ 
 ٥٠ مجهول الطویل یزحفُ 

 ٢٠٤ عمر الفاسي السریع ال ینصف
 ٢٠٤ عمر الفاسي السریع ال یوصف

 (القاف)
 ٦٢ جعفر بن علبة الحارثي الطویل تزهقُ 

 (الالم)
 ٧ المجرادي الطویل تنزَّال

 ٤٤ الحاجحمدون بن  البسیط وٕاجمالِ 
 ٤٤ حمدون بن الحاج البسیط إهمالِ 
 ٤٤ حمدون بن الحاج البسیط بإعمالِ 
 ٤٩ امرؤ القیس الطویل مزمَّلِ 
 ٥٣ الفرزدق البسیط والجدلِ 
 ٦٤ مجهول الطویل أعقال
 ٩٧ ابن النحاس  البسیط َكُمال
 ١٣٨ مجهول الطویل ینزلِ 
 ١٤١ عبد قیس بن خفاف الكامل فتجمَّلِ 

 ٢١٧ جریر الطویل أشكلُ 
 ٢٨٤ امرؤ القیس الطویل ُمْحَولِ 

 (المیم)
 ٣٠ أبو بكر الصدیق الوافر ِكالمُ 
 ٣٦ عمر بن أبي ربیعة الطویل تتكلَّمُ 
 ٣٦ عمر بن أبي ربیعة الطویل المتیّتمِ 
 ٣٦ العباس بن األحنف الطویل یتكلمُ 
 ٢٧٣ األحوص األنصاري الوافر السالمُ 

 
۳۰٥ 



 ثبت الشواهد الشعریة واألراجیز 
 

 

 

 ٢٩٢ البطلیوسي الطویل یمُ رم
 ٢٩٢ البطلیوسي الطویل عدیمُ 

 (النون)
 ١٣ مجهول البسیط رحمانا
 ٣٠ مجهول الوافر اللسانُ 
 ٣٨ مجهول مجزوء الرمل المؤمنینا
 ٣٨ مجهول مجزوء الرمل العالمینا
 ٥٠ جریر الوافر أصابنْ 
 ١٧٦ مجهول الخفیف مبینُ 

 ١٤٠ مجهول الخفیف األزمان
 ٤٢ مجهول البسیط النظرِ 

 (الهاء)
 ٢٢ الفرزدق الطویل یقاربهْ 
 ٤٤ مجهول البسیط لخدمته
 ٤٤ مجهول البسیط بفرقته
 ٤٤ محمد الهواري الرمل إلیه
 ٤٤ محمد الهواري الرمل علیه
 ٢٨٥ جمیل بن معمر المنسرح جلله

 ١١١ مجهول الخفیف  أنت فیها
 (الیاء)

 ٤٩ زهیر بن أبي سلمى الطویل آتیا
 ١٣٦ مجهول الطویل آتیا

 ٢٧٤ عدي بن ربیعة الخفیف األواقي
 ٢٨٤ امرؤ القیس الطویل لیبتلي

 ١٣٧ سحیم بن وثیل الیربوعي الوافر تعرفوني
 ٢٤٢ مجهول الوافر فاسي

 
۳۰٦ 
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 ز:اجیاألر  ثبت -ب

 الصفحة القائل الروي الصفحة القائل الروي
 ١٤٩ ابن مالك الشَُّهَدا ٢٥ ابن مالك َوَجبْ 
 ١٥٠ ابن مالك ُمْسَندُ  ٥٧ ابن مالك السببا
 ١٥١ ابن مالك َأَبَدا ٥٧ ابن مالك وَربّْ 

 ١٦٣ ابن مالك بالمبتدا ٨٦ ابن مالك ومذنبِ 
 ١٦٦ ابن مالك شاِهَدهْ  ٩٨ ابن مالك معدیكربا
دا ١٢٨ ابن مالك َنَصبْ   ١٦٦ ابن مالك ُیَوحَّ
 ١٨٢ ابن مالك َوَجَدا ١٢٩ ابن مالك َیْنَتِسبْ 
 ١٨٣ ابن مالك ابتدا ١٧٧ ابن مالك انُتِخبْ 

 ٢١٩ ابن مالك اعتقدْ  ١٩٨ ابن مالك ما ُنِصبْ 
 ٢٢٣ ابن مالك المؤكَّدا ٢٣٨ ابن مالك الُكُتبْ 
 ٢٥١ األخضري الُحدودِ  ٢٥١ ابن مالك أذهبُ 
 ٢٥٣ ابن مالك َوَردْ  ٢٦٧ ابن مالك ُنِسَبا

 ٢٥٥ ابن مالك اجَتِهدْ  ٢٧٠ ابن مالك ال تنصبا
 ٢٥٧ ابن مالك تَُفدْ  ٢٨٠ ابن مالك ُتِصبْ 
 ٢٦٠ ابن مالك ُمْفَردِ  ٢٨٥ ابن مالك وَربْ 
 ٢٦١ ابن مالك ُمْفِسَدا ٥٧ ابن مالك أتى
 ٢٧٢ ابن مالك ُعِهَدا ٧٤ ابن مالك َكَمَتى
 ٢٧٣ ابن مالك ُجدَِّدا ١٤٧ ابن مالك الفتى
 ٢٧٦ ابن مالك ُفِقدْ  ٢١٤ ابن مالك َخَلتْ 
 ٨ ابن مالك قذى ١٥٩ ابن مالك الِمَنحْ 
 ٢٨٧ ابن مالك خذا ١٧٧ ابن مالك َبِرَحا
 ٦ ابن مالك یظهرا ٥٨ ابن مالك َوَرد
 ٩ ابن مالك الظاهرِ  ٦٠ ابن مالك َردَّا
 ٢١ مجهول  قبرُ  ٧٥ مجهول  َجَحدْ 
 ٧٠ ابن مالك َقَرا ١٢٠ ابن مالك َكَتْسَعدُ 
 ٩٠ ابن مالك والنظیرُ  ١٢٣ ابن مالك ُمطَِّردْ 
 ١٣٣ األخضري  َوَقعا ١٠٠ ابن مالك َذَكْر 

 
۳۰۷ 
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 ٢٠٣ ابن مالك ُتِطعْ  ١٠٢ ابن مالك وُأُخْر 
 ٢٢٣ ابن مالك َعاُمتَّبِ  ١٠٨ ابن مالك َیُسرّْ 
 ٢٣١ مجهول  طائَعا ١٠٨ ابن مالك َنِمْر 
 ٢٥١ ابن مالك َدَعا ١٢٠ ابن مالك الِعَبْر 
 ٢٦٤ ابن مالك َوَقعْ  ١٢٧ ابن مالك ُأْضِمرا
 ٢٧٧ ابن مالك َقِنعْ  ١٤٤ ابن مالك یعمرا
 ٢٧٨ ابن مالك ُمسِرَعهْ  ١٤٨ ابن مالك استتْر 
 ٢٨٥ ابن مالك َدَعا ١٤٩ ابن مالك حر

 ٢٩٤ ابن الحاج  ال ترتفعْ  ١٥٧ أبو حیان  واإلیثار
 ٢٩٤ ابن الحاج  ُمطاِلعْ  ١٦٦ ابن مالك اعتذْر 
 ٨٩ رؤبة بن العجاج  َوَفا ١٦٧ ابن مالك َنِمَرهْ 
 ١٠٢ ابن مالك َرِدفْ  ١٧١ ابن مالك ْر اسَتقِ 

 ١٠٨ ابن مالك ُأِلفْ  ١٧٤ ابن مالك ُعَمْر 
 ١٠٩ ابن مالك أِصفْ  ١٧٩ ابن مالك اكِسرِ 
 ١٣٩ ابن مالك ِقَفا ١٨٣ ابن مالك وَخَبَرا
 ١٧٠ ابن مالك َوَكَفى ١٩٧ ابن مالك َتْشُكرُ 
 ١٧٨ ابن مالك ُقِفي ٢٠٣ ابن مالك اْقَتَصْر 
 ١٩٣ ابن مالك ما َقَفَوا ٢٠٧ ابن مالك ُذِكَرا
 ٢٠٨ ابن مالك ُمْنَكِشَفهْ  ٢٤٥ ابن مالك ُمَقدََّرا

 ٢٤٨ ابن مالك الُعْرفِ  ٢٤٧ ابن مالك عَتَبْر یُ 
َفا ٢٥٩ ابن مالك وَتْمرا  ٢٥١ ابن مالك الُمَصرَّ
 ٢٥٣ مالكابن  فال َتِحیَفا ٢٦٢ ابن مالك اْسَتَقرّْ 
رةْ   ٢٥٤ ابن مالك َتَكلُّفِ  ٢٦٨ ابن مالك ُمَكرَّ
 ٢٩٤ الحاجابن  الَوَفا ٧١ ابن مالك َطَلعْ 
 ٥٦ مجهول  ُمهراقِ  ٩٩ ابن مالك َوَقعْ 
 ٥٨ ابن مالك انِطقِ  ١٠٠ ابن مالك امَتَنعْ 
 ٩٤ ابن مالك َنَطقْ  ١٠٩ ابن مالك َمَعا
 ١٠٠ ابن مالك ارَتَقى ١٢٦ ابن مالك َوَقَعا
 ١٤٤ السیوطي أْصلُ  ١٠٠ ابن مالك أَحقّْ 

 
۳۰۸ 
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 ١٥٦ ابن مالك نائلِ  ١٨٧ ابن مالك اعَتَلقْ 
 ١٥٨ ابن مالك فاحُتِملْ  ٢٠٢ ابن مالك اْنَطَقا
 ١٥٩ ابن مالك َكُوِصلْ  ٢٠٩ ابن مالك َصَدقْ 
 ١٧٨ ابن مالك اسُتْعِمال ٢١١ ابن مالك ُمواِفَقا
  ١٧٩ مالك ابن َعَملْ   ٢٦٠ ابن مالك ُسِبَقا
 ١٧٩ ابن مالك ُمْكِمَلهْ  ٢٧٨ ابن مالك األَحقّْ 
 ١٧٩ ابن مالك أَملْ  ٢٧٩ ابن مالك النََّسقْ 
 ٢٠٤ ابن مالك ال ُیعَزلُ  ٥ ابن مالك َدَخال
 ٢١٠ ابن مالك َطال ٩ ابن مالك متَِّصل
 ٢١١ ابن مالك بانفصالِ  ١٧ ابن مالك ال ُیعَزلُ 
 ٢١٦ مالك ابن َتال ١٧ ابن مالك بمعزلِ 
لِ   ٢١٩ ابن مالك الُمنَفِصلْ  ٢٣ أبو النجم العجلي األوَّ
 ٢١٩ ابن مالك ُجِعال ٣٩ ابن مالك اعتال
 ٢٢٣ ابن مالك َشِملْ  ٥٤ ابن مالك َحَصلْ 
 ٢٢٤ ابن مالك ُموَصال ٥٦ ابن مالك َبَدال
 ٢٢٥ ابن مالك أفعال ٥٧ ابن مالك العملْ 
 ٢٢٧ مالكابن  َبَدال ٧٠ ابن مالك الفْعلِ 
 ٢٢٨ ابن مالك ِبَبلْ  ٧٥ مجهول مثاال
 ٢٣٣ ابن مالك َجال ٨٩ مجهول َنْقال
 ٢٣٣ ابن مالك استماال ٩٧ ابن مالك كافال
 ٢٣٧ ابن مالك َقلّْ  ١٠٠ ابن مالك ویعلى
 ٢٣٨ ابن مالك َعِملْ  ١٠٠ ابن مالك كثُعال
 ٢٣٨ ابن مالك َعَملْ  ١٠١ ابن مالك كأْشَهال
 ٢٤٩ ابن مالك ِصال ١٠٨ مالكابن  ُوِصال
 ٢٥٠ ابن مالك ِرْحَلهْ  ١٢٥ ابن مالك ُموِصال
 ٢٥٤ ابن مالك ْسِهالُمْستَ  ١٢٨ ابن مالك المستقبال

 ٢٥٩ ابن مالك َمْنِزال ١٢٨ ابن مالك أقبال
 ٢٧٠ ابن مالك ُجِعال ١٤٤ السیوطي فاعلُ 
 ١٧٢ ابن مالك َتَقدََّما ٢٦٧ ابن مالك َبْعِد ال

 
۳۰۹ 



 ثبت الشواهد الشعریة واألراجیز 
 

 ١٨٣ ابن مالك نفي ما ٢٧٠ ابن مالك اجعال
 ١٨٣ ابن مالك اْنَحَتمْ  ٢٨٣ ابن مالك على
 ١٨٤ ابن مالك ُمْلَتِزَمهْ  ٢٨٤ ابن مالك العملْ 
 ١٨٩ ابن مالك ُكَرَما ٢٨٦ ابن مالك َتال

 ١٩٦ ابن مالك ُمَتمْ  ٢٨٦ ابن مالك ال ُیْعَزلُ 
 ٢٠٠ ابن مالك وهو َعمّْ  ٨ ابن مالك ُرِسَما

 ٢٢٢ مجهول نائما ٩ مجهول الَمْكَرَمه
 ٢٤٨ ابن مالك الَكِلمْ  ٢٥ ابن مالك َتمََّما

 ٢٤٩ ابن مالك ُمْبَهَما ٣٢ مجهول بل هما
 ٢٦٦ ابن مالك ما ُعِدَما ٣٨ ابن مالك الَكِلمْ 
مُ  ٤١ ابن مالك ُیَؤمْ   ٢٩٤ ابن الحاج الُمَكرَّ
 ٢٩٤ ابن الحاج وَسَما ٥٥ ابن مالك اسما
 ١٤ ابن مالك َكاِبنْ  ٦٣ مجهول عالَمهْ 
 ٢٣ ابن مالك والسُُّنونا ٦٣ ابن مالك َكَیَشمْ 
 ٥١ ابن مالك َبیِّنُ  ٧٢ ابن مالك َوُسَما
 ٥٦ ابن مالك األزِمَنهْ  ٧٥ ابن مالك َمَكاِرَما
 ٥٦ ابن مالك َفَطنْ  ١٠١ ابن مالك ُخِتمْ 
 ٨٦ ابن مالك واألهلونا ١٠٨ ابن مالك الزما
 ٨٧ ابن مالك أْحَسنُ  ١١٩ ابن مالك َمْظَلَمهْ 
 ٨٨ ابن مالك بانا ١١٤ ابن مالك ُفِهمْ 
 ٩٠ مجهول بالَبیانِ  ١٢٦ ابن مالك ُعِدمْ 
 ٩٥ ابن مالك ُهنا ١٣١ ابن مالك وَلمَّا
 ٩٥ ابن مالك أمَكنا ١٣٤ ابن مالك إذما
 ١٠٠ ابن مالك وَكأْصَبهانا ١٣٤ ابن مالك اسما
 ١٠٩ ابن مالك وتسألونا ١٥٤ مالكابن  ُعِدما

 ١١٥ ابن مالك ُیَسكَّنا ١٥٦ أبو حّیان واإلعظامِ 
 ١٢٠ ابن مالك ُفِتنْ  ١٥٨ ابن مالك ُیْنَتَحى
 ١٢٢ ابن مالك بعد أنْ  ١٦٥ ابن مالك اسما

 ٢٨٥ رؤبة بن العجاج َقْتُمهْ  ١٢٣ ابن مالك بعد َظنّْ 

 
۳۱۰ 



 ثبت الشواهد الشعریة واألراجیز 
 

 ١٢٢ مجهول َحَكْوا ١٢٧ مجهول بانا
 ٨ ابن معطي الكوفيُّ  ١٢٨ ابن مالك َحَزنْ 

 ٨ ابن معطي السَِّميُّ  ١٣٤ ابن مالك ُمَتَخاِلَفْینِ 
 ٨ ابن مالك َعِرَیا ١٣٤ ابن مالك َوَهنْ 
 ٨ ابن مالك َوَیا ١٥٠ ابن مالك اللََّبنْ 
 ٨ ابن مالك اقتفي ١٦٢ ابن مالك ذانِ 

 ٥٩ ابن مالك ُقفي ١٦٨ ابن مالك ُمْسَتِكنْ 
 ٦٢ ابن مالك ینجلي ١٩٦ ابن مالك َتَبیََّنا
 ٦٧ ابن مالك َعِرَیا ٢٣٢ ابن مالك ُیَعنْ 
 ٨٩ ابن مالك للُمْحَتذي ٢٣٥ ابن مالك ُزِكنْ 
 ١٣٠ ابن مالك َخِفيّْ  ٢٤١ ابن مالك أِمنْ 
 ١٤٤ ابن مالك بالَمْرِضيِّ  ٢٤٥ ابن مالك أْزُمَنا
 ١٥٥ ابن مالك َحِري ٢٤٩ ابن مالك ِهنَّا
 ١٥٧ ابن مالك َیْكَتِفي ٢٥٥ ابن مالك َیِبنْ 

 ١٨٠ ابن مالك الَبِذي ٢٧٢ ابن مالك ال َتِهنْ 
 ١٩٦ ابن مالك والذي ٢٧٤ ابن مالك ُبیَِّنا
 ٢٠٩ ابن مالك َوِلي ٢٧٦ ابن مالك وِدنْ 
 ٢١٣ ابن مالك ُنِمي ٢٩٤ ابن الحاج والَهنا
 ٢١٤ ابن مالك ُمْغِنَیهْ  ٣١ ابن مالك َعَمَلهْ 
 ٢١٥ ابن مالك النائیهْ  ٩٤ ابن مالك َفاْنَتِبهْ 

 ٢١٥ ابن مالك الَجِليّْ  ١٦٨ ابن مالك ِسیَقْت َلهْ 
 ٢٢٢ ابن مالك ادِرِجي ٢٠٢ ابن مالك أو َمَعهْ 
 ٢٧١ ابن مالك َهَیا ٢١٥ ابن مالك تیها
 ٢٨٦ ابن مالك وَمعَنِوَیهْ  ٢٥٢ ابن مالك َعَمَلهْ 
 ٢٩٤ ابن الحاج فاِشَیهْ  ٢٥٧ ابن مالك َفسََّرهْ 
   ٢٦٩ ابن مالك راِفَعهْ 
 ٢٨٠ مجهول عیناها
 ٢٨٢ ابن مالك َعَمَلهْ 

 

 
۳۱۱ 



 واألمثال ةر و ثالمأثبت األقوال 
 

 الصفحة القائل القول
 ثم خلق منه اللوحَ  ،النورَ  معه فخلقَ  ال شيءَ و  كان اهللاُ (

؟ قال: اكتب كتبُ أوما  ، قال:ثم قال للقلم: اكتبْ  ،والقلمَ 
وا أمانًا لخلقه ما دامُ  ها اهللاُ حیم، فجعلَ حمن الرَّ بسم اهللا الرَّ 

 .)على قراءتها

(رضي  عكرمة بن عبد اهللا البربري
 اهللا عنه)

٣ 

ن أراد أن ینجیه اهللا من الزبانیة التسعة عشر مَ (
فلیقرأ:  َعَلْیَها ِتْسَعَة َعَشرَ  المذكورة في قوله تعالى:

بسم اهللا الرحمن الرحیم، فإّن بسم اهللا الرحمن الرحیم، 
 .)ة لملك من الزبانیةنَّ تسعة عشر حرفًا كل حرف جُ 

 ٤ ابن مسعود (رضي اهللا عنه)

 ١١ الدُّهریة .)تبلعُ  رُض األو  تدفعُ  رحامُ األ(
 ١٨ بنت أبي األسود .)الحرِّ  ما اشدُّ (

 ١٩ (رضي اهللا عنه) عمر بن الخطاب .)العقل والمروءةزید في ها تُ تعلموا العربیة فإنَّ (
 ١٩ (رضي اهللا عنه) عمر بن الخطاب . )من سوء رمیكم شدُّ أ كم عليَّ لحنُ (

 ٢١ عیسى بن عمر الثقفي .)افرنقعوا كم على ذي جنةئ(ما لكم تكأكأتم عليَّ كتكأك

 ه متى یقوُم مقامك ال (إنَّ أبا بكر رجٌل أسیف، وٕانَّ 
 )الناَس  سمعُ یُ 

 ١٤٢ عائشة

 ١٦٥ بن ماء السماءالمنذر  .)راهــت ن أنْ ـــم بالمعیدي خیرٌ  تسمعَ (
(رضي اهللا  عائشة بنت أبي بكر .)رمضان إالَّ  ه) شهرًا كلَّ ما صام رسول اهللا ((

 عنهما)
٢٢٢ 

 ٢٣٨ عبد اهللا بن مسعود .)الرَُّجِل اْمرَأَتُه اْلُوُضوءُ  ةِ ِمْن ُقْبلَ ( 
 ٢٩٠ ابن شاهین .)بفي صدري ما وسعه مركِ  ماب لو كت(

 ٢٩٠ الحسن البصري .)أخبرتكم به ال تسألوني عن شيء إالَّ (
 من الوالیة وبحراً  بحراً  :علیك بحرین فإنَّ  یا بحرُ  سكنْ (ا

 .)من العلم
 ٢٩١ ابن العربي

فلیكن آخر كالمه  َأْن َیْكَتاَل ِباْلِمْكَیاِل اْألَْوَفى من أراد(
ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن إذا قام من مجلسه: 

 .)َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن َواْلَحْمُد ِللِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 

علي بن أبي طالب (رضي اهللا 
 عنه)

٢٩٤ 

 

 ۳۱۲ 



 األعالمثبت 
 

 رقم الصفحة العَلم

 .٢٩٤، ١٥٥، ٦٥، ٢٦، ٢٥، ١ ابن آجروم

 .٢٣ ابن أم مكتوم األعمى

 .٢٩٠ ابن األنباري

 .٨١، ٣٩ ابن جني

 .٣٤ ابن الحاجب

 .١٢ ابن السبكي

 .١٠٤، ٣٩ ابن السراج

 .٢٩٢ البطلیوسيابن السید 

 .٢٩٠ ابن سینا الحكیم

 .٢٩٠ ابن شاهین

 .٢٩١ ابن العربي

 .٢٦ ابن عرفة

 .٢٩٢ ابن عمر

 .٢٩٢ ابن عون
، ٦١، ٥١، ٤٦ ،٣٩، ٣٤، ٢٦، ١٤، ٩، ٨، ٦، ٥ األندلسي ابن مالك

٢٢٢، ٢٠٣، ١٩٥، ١٧٣، ١٥٥، ٧٠، ٦٧ ،
٢٨٧، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤. 

 .١٢٧، ٩٦، ٢٨، ١٦ ابن النحاس

 .٢٧٥، ٢٦٦، ٢٠٠، ١٨٨، ١٤٣، ٣٩ األنصاري ابن هشام

 .٤٢ ابن الوردي

 .١١٨ أبو إسحاق الغافقي

 .١٨ أبو األسود الدؤلي

 .٤٢ أبو جعفر بن صابر

 .٢٨ أبو الحسن الشاذلي

 .٢٠٤ أبو حفص سیدي عمر الفاسي

 
۳۱۳ 



 األعالمثبت 
 

 .١٨٤، ١١ النعمان أبو حنیفة

 .١٥٦، ١٥٥، ٦٥، ٢٤، ٢٦ األندلسي أبو حیان
 .٢٨، ١٦ أبو العباس المرسي

 .٢٩ الفارسيأبو علي 

 .٩٨، ٤ أبو هریرة

 .٢٨٨ أبو یعلى

 .٢٦٢ األخفش

، ٤١، ٤٠، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٥، ١٥، ١٤، ١ األزهريخالد 
٥٤، ٥٣، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣ ،
٧٠، ٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٥ ،
٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧١ ،
٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٧ ،

١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢ ،
١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٦، ١١٤ ،
١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦ ،
١٤٥، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦ ،
١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦ ،
١٦٢، ١٦١، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤ ،
١٧٠، ١٦٩، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣ ،
١٨٦، ١٨٤، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٢ ،
٢٠٤، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٤، ١٩٢، ١٩١، ١٨٩ ،
٢١٦، ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦ ،
٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٨ ،
٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٥، ٢٣٢، 
٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١ ،
٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٠ ،
٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠ ،
٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨ ،
٢٩٤ . 

 
۳۱٤ 



 األعالمثبت 
 

 .١٢، ١٠ األشعري

 .٤٤ حمدون بن الحاجأمجد أبو الفیض 

 .١٢ الباقالني

 .٣٢ البیضاوي

 .٣٠٢ الترمذي

 .١٢١ ثعلب

 .٢٩١ جبریل (علیه السالم)

 .٩٣، ٣٩ الجرجاني

 .٢٩٠ الحسن البصري

 .٢٩١ الخضر (علیه السالم)

 .٤ الخطیب

 .١٤٧ األحمر خلف

 .٢٠٦ بن أحمد الفراهیدي الخلیل

 .٥٩ بن إسحاق بن موسى خلیل

 .٢١٧ الدمامیني

 .١٠ الرازي

 .٢٥٨، ٢٤٧، ١١٨، ١٠٥ الراعي

 .٢٥١، ٢٤٩، ٢٠١، ١٥٣، ٤٤ االستراباذي الرضي

 .٢٨٤ الزّجاج

 .٨٦ الزجاجي

 .٢٨٨ زروق

 .٢٣٥، ٩٢ الزمخشري

 .٢٠٢ السعد التفتازاني

 .٣٤ السكاكي

 .٢٣٩، ٢٠١، ٢٠٠ السوداني

 
۳۱٥ 



 األعالمثبت 
 

، ١٢١ ،١٠٣، ٨٧، ٥٨، ٥٢، ٤٨، ٣٨، ٢٢ سیبویه

٢٥٢، ٢٢٢، ٢٠٣، ١٩٦، ١٧٣، ١٦٣، ١٥٦ ،

٢٨٧، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٢. 

 .٢٤٤ السیرافي

 .٢٩٠، ١٦٤، ١٤٤ السیوطي

 .٢٣٠ الشاطبي

 .٢٩٠، ١٨٤ الشافعي

 .١٧٨ الشریف

 .٢٣٤، ٢٢٠، ٢٠٠، ١١٧، ٧٦، ٧٥ الشنواني

 .٢٨٨ الطبراني

 .٢٨٩ الطبري

 .٢٢٢، ١٤١ بنت أبي بكر (رضي اهللا عنهما) عائشة

 .٢١ بن هاشم عبد المطلب

 .٢٨ عز الدین بن عبد السالم

 .١٨ (رضي اهللا عنه) علي بن أبي طالب

 .٢٨٨ (رضي اهللا عنه) عمر بن الخطاب

 .١٢٣، ١٢٠، ٨٧ الفراء

 .٢٨٨، ١٨٥، ١ فرعون

، ١٦١، ١٥١، ١٣٤، ١٢٢، ١١٨، ٧٥، ٦٧ الفیشي

٢٦٤، ٢٤٥، ٢٣٦، ١٨٤، ١٦٦. 

 .٢٨٨ قارون

 .٢٩٢ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق

 ٢٠٨، ١٢٨، ١٢٣، ١٢١، ١١٦، ١١١، ٥٥، ٢٢ الكسائي

 .٢٤٩ المازني

 .٢٩٧، ١٩ مالك بن أنس
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 .٢٨٤، ٢٤٤ المبرد

 .٤٤ الهواري محمد

 .٢٢٧ المرادي

 .١٢ مسیلمة (رحمان الیمامة)

 .٩٨، ٣٣ معدیكرب

 .٢٩١ مقاتل بن سلیمان

 .٢٨٣، ٢١١، ٢٠٩، ١٨٥، ١٧٥، ٩١، ٧١، ٧٠ المكودي

 .١٥٦، ١٢٦، ٧٥، ٤٧، ٣ موسى (علیه السالم)

 .٢٢٢ نافع

 .٢٠٣ النعمان بن المنذر

 .١٤٧ بن معاویة الضریر هشام
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 :ثبت المخطوطاتأوًال: 
من ه)، ١٠١٩: ألبي بكر إسماعیل الشنواني (ت:اآلجرومیة في شرحالدرة الشنوانیة تعلیق  -

تاریخ الفراغ من  ،١٩٤نحو: ــــــ قسم المخطوطات، جامعة الملك سعودمقتنیات 

 ، الناسخ: محمد بن أحمد الشافعي األزهري.ه١٠١٩النسخ:

ه)، كتب في القرن ١٢٠٩: لمحمد بن طالب التاودي (ت:حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم -
 .٧٣١٩الثالث عشر الهجري تقدیرًا، مقتنیات جامعة الملك سعود ــــ قسم المخطوطات، برقم:

، المعروف بالراعي، بي عبد اهللا، شمس الدینألخوان االستفادة: عنوان اإلفادة إل -

ه، من مقتنیات جامعة الملك سعود ــــ قسم ١٣٢٨ه)، بخط الحسن الصنهاجي، ٨٥٣(ت:

 .٥٠٨٩المخطوطات، برقم:

ه، بخط ١٢٦٩: البن الحاج، أحمد بن محمد، كان حیًا سنة الفتح الودودي على المكودي -
ــــ قسم ، من مقتنیات جامعة الملك سعود ه١٢٨٩إبراهیم بن أحمد السعداني سنة 

 .٥٣٥٧المخطوطات، برقم:

 ثانیًا: ثبت المطبوعات:
، الزبیدي عبد اللطیف بن أبي بكر الشرجيل: ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة -

 = ه١٤٠٧، ١مكتبة النهضة العربیة، طه) تحقیق: طارق الجنابي، عالم الكتب، ٨٠٢(ت:
 م.١٩٨٧

، دار ه)٧٥٦السبكي (ت: علي بن عبد الكافي، ،تقي الدینل: اإلبهاج في شرح المنهاج -
 .هـ١٤٠٤ ،١ط ،الكتب العلمیة، بیروت

، ٥وهبي سلیم غاوجي، دار القلم ـــ دمشق، طل: أبو حنیفة النعمان إمام األئمة الفقهاء -
 م.١٩٩٣ه = ١٤٣١

 الصدیقي البكري إبراهیم بن محمد بن علي لمحمد تحاف الفاضل بالفعل المبني لغیر الفاعل:إ -
 م.١،٢٠٠١العلمیة ـــــ بیروت، ط الكتب الدین، دار شمس إبراهیم: ، تحقیق)هـ١٠٥٧:ت(

 لعبد السالم بن عبد القادر بن سودةتحاف المطالع بوفیات أعالم القرن الثالث عشر والرابع: إ -
ه = ١٤١٧، ١، طــــ بیروت ، تحقیق: محمد حجي، دار الغرب اإلسالميه)١٤٠٠(ت:

 م.١٩٩٧
ن زین العابدین ـــن تاج العارفین بـــالرؤوف ب عبدل: السنیة باألحادیث القدسیةتحافات اإل  -

، ٤ط لبنان، - ، بیروتمؤسسة الرسالة ،ه)، تحقیق: محمد عفیف الزعبي١٠٣١:المناوي (ت
 .١٩٧٨ه = ١٣٩٨
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تحقیق: یحیى ، ه)٦١٤:تسلیمان بن بنین الدقیقي النحوي (ل: اتفاق المباني وافتراق المعاني -
    .م١٩٨٥هـ =  ١٤٠٥، ١ار، األردن، طالرؤوف جبر، دار عمّ عبد 

، تحقیق: شعیب )ه٧٣٩(ت: علي بن بلبان الفارسيل: اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان -
 م.١٩٩٨ه = ١٤٠٨، ١ط بیروت ــــ لبنان، األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،

ه)، تحقیق: ٣٦٨الحسن بن عبد اهللا السیرافي (ت ،سعید يبأل: أخبار النحویین البصریین -
 م.١٩٨٥، ١محمد إبراهیم البنا، دار االعتصام، القاهرة، ط

هـ) حققه ٣٦٠بكر محمد بن الحسین بن عبد اهللا اآلُجرِّيُّ البغدادي (ت: يبأل: األربعون حدیثاً  -
 .م ٢٠٠٠هـ =  ١٤٢٠، ٢ط ، الریاض،ادیثه: بدر بن عبد اهللا البدروخرج أح

 یوسف بن عبد اهللا بن سعید الُحسیني األرمیونيل: أربعون حدیثًا في فضل قل هو اهللا أحد -
 .م٢٠٠٩هـ = ١٤٣٠ ط) .(د. م)، (د عبد اهللا عویضة، ، تحقیق: جمیله)٩٥٨(ت:

ه)، تحقیق: رجب عثمان ٧٤٥حیان األندلسي (ت يبأل: ارتشاف الضرب من لسان العرب -
 م.١٩٩٨ه=١٤١٨، ١محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هـ)، ١٤٢٠محمد ناصر الدین األلباني (ت:ل: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل -
 .م١٩٨٥هـ = ١٤٠٥ ،٢ط بیروت، إشراف: زهیر الشاویش،

ق: عبد المعین یحق، ته)٤١٥(ت: النحوي الهرويعلي بن محمد : لاألزهیة في علم الحروف -
 م.١٩٩٣ = ه١٤١٣، ٢، طمجمع اللغة العربیة بدمشق، الملوحي

ه)، تحقیق: ٥٣٨محمود بن عمر الزمخشري (ت ، جار اهللا،القاسم يبأل: أساس البالغة -
 م.١٩٩١ (د، ط)، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،

ه)، تحقیق: محمد ٦٨٤الدین، أحمد بن إدریس القرافي (تشهاب ل: االستغناء في االستثناء -
 م.١٩٨٦ه=١٤٠٦، ١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ــ بیروت، ط

 أحمد بن خالد بن محمد الناصري ،العباس يبأل :االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى -
 ،اءـــالدار البیض ـــــ ري، دار الكتابـــــاصمحمد النري و ــــر الناصــهـ)، تحقیق: جعف١٣١٥:ت(

 م. ١٩٩٧ه = ١٤١٨ ط)(د. 
 الشیباني الجزري، بن أبي الكرم علي ،الحسن يبأل: أسد الغابة في معرفة الصحابة -

ــــــ  عبد الموجود، دار الكتب العلمیة عادل أحمدد معوض و هـ)، تحقیق: علي محم٦٣٠(ت:
 م.١٩٩٤=  هـ١٤١٥، ١ط بیروت،

 هـ)،٤٧١عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  الجرجاني (ت: ،بكر يبأل: أسرار البالغة -
 .     م١٩٩١ط)، (د. بالقاهرة، خانجي: محمود محمد شاكر، مطبعة القیعلت
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 هـ)،٥٧٧األنباري (ت: عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید البركات، يبأل: أسرار العربیة -
 .١٩٩٥، ١بیروت، ط ــــالجیل دار  تحقیق: فخر صالح قدارة، 

محمد األعرابي الملقب باألسود الغندجاني، : ألبي أسماء خیل العرب وأنسابها وذكر فرسانها -
 م.٢٠٠٧ ه=١٤٢٧، ١ه)، تحقیق: محمد علي سلطاني، دار العصماء، ط٤٣٠:(ت

محمد بن الحسین بن أحمد بن عبد اهللا بن بریدة  ،الفتح يبأل: أسماء من یعرف بكنیته -
، ١الهند، ط –قبال، الدار السلفیة إالرحمن  هـ)، تحقیق: أبو عبد٣٧٤زدي (ت:الموصلي األ

 م.١٩٨٩ه = ١٤١٠
هـ)، ١٢٧٧عبد الرحمن الشافعي (ت: يبأل: أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب -

 م.     ١٩٩٧هـ =١٤١٨، ١بیروت، ط –تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 
دار المعارف،  ،تحقیق: سلیمان دنیا ،ه)٤٢٨: ألبي علي بن سینا، (ت:والتنبیهاتاإلشارات  -

 .     م١٩٨٣، ٣القاهرة، ط
هـ)، تحقیق وشرح: عبد السالم ٣٢١محمد بن الحسن بن درید (ت: ،ألبي بكر االشتقاق: -

 م. ١٩٩١هـ =١٤١١، ١لبنان، ط –دار الجیل، بیروت  محمد هارون،
ه)، تحقیق: ٣٤٠القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت:: ألبي اشتقاق أسماء اهللا -

 م.١٩٨٦ه=١٤٠٦، ٢ط بیروت ـــــ لبنان، عبد الحسین المبارك، مؤسسة الرسالة،
هـ)، ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت: ،: ألبي الفضلاإلصابة في تمییز الصحابة -

 ،١العلمیة، بیروت، ط ار الكتبمحمد معوض، د يعلحقیق: عادل أحمد عبد الموجود و ت
 ه.١٤١٥

هـ)، تحقیق: احمد محمد ٢١٦عبد الملك بن قریب األصمعي (ت: ،: ألبي سعیداألصمعیات -
 .م١٩٩٣ ،٧هارون، دار المعارف، مصر، طعبد السالم محمد شاكر و 

هـ)، تحقیق: عمر ٥٩٣(ت: سعید الغزنويأحمد بن محمد بن  ،جمال الدینل: أصول الدین -
 م.     ١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،١لبنان، ط –إلسالمیة، بیروت البشائر اوفیق الداعوق، دار 

 .ت) (د. )ط .د(، ـــــ مصر النور زهیر، المكتبة األزهریة للتراث يمحمد أبل: أصول الفقه -
محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج  ،: ألبي بكراألصول في النحو -

 = ه١٤١٧ ،٣، بیروت، طمؤسسة الرسالةسین الفتلي، هـ)، تحقیق: عبد الح٣١٦(ت:
 م. ١٩٩٧

، ود. أحمد جار اهللا ،: د. نوفل علي مجید الراويأصول كتابة البحث اللغوي تنظیرًا وتطبیقاً  -
 م.٢٠١٣(د. م)، (د. ط)، 
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محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر ل: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -
 م.   ١٩٩٥ = هـ١٤١٥ط)  (د. لبنان، ـــــ هـ)، دار الفكر، بیروت١٣٩٣الجكني الشنقیطي (ت:

 األهدل، مراجعة وتقدیم:: أحمد بن یوسف بن محمد إعانة الطالب في بدایة علم الفرائض -
 م.٢٠٠٧هـ =١٤٢٧ ،٤ط بیروت ـــــ لبنان، مهدي، دار طوق النجاة، علي بن محمد بن هاشم

بن محمد شطا الدمیاطي  بكر يبأل: المبینإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح  -
 م.١٩٩٧هـ = ١٤١٨، ١ط بیروت، الفكر للطباعة والنشر، هـ)، دار١٣٠٢(ت:

اآلفاق  ، داره)٤٥٨(ت: : ألحمد بن الحسین البیهقياالعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد -
 ه.  ١٤٠١ ،١بیروت، ط ـــــالجدیدة 

المعروف بابن خالویه  ،ألبي عبد اهللا بن أحمد: إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم -
 م.١٩٤١ = ه١٣٦٠ ط) (د. ه)، دار الكتب المصریة، القاهرة،٣٧٠(ت:

هـ)، دار   ١٣٩٦الزركلي (ت: حمد بن علي بن فارسخیر الدین بن محمود بن مل: األعالم -
 م.٢٠٠٢، ١٥ط بیروت، العلم للمالیین،

المغربي  للعباس بن إبراهیم السماللي :اإلعالم بمن حلَّ مراكش وأغمات من األعالم -
 م.١٩٩٣ه = ١٤١٣، ٢، المطبعة الملكیة ــــ الرباط، طه)١٣٧٨(ت:

هـ)، تحقیق: ٧٦٤خلیل بن أیبك الصفدي (ت: ،صالح الدینل: أعیان العصر وأعوان النصر -
، علي أبو زید، ونبیل أبو عشمة، ومحمد موعد، ومحمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر

 م.   ١٩٩٨هـ =١٤١٨، ١، طبیروت
هـ)، ٧٥١(ت: ،قّیم الجوزیةمحمد بن أبي بكر بن ل :إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان -

، ٢، طالریاض، المملكة العربیة السعودیة ـــــ محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف تحقیق:
 م.١٩٨٩ه = ١٤٠٩

بیروت،  –دار الفكر  ،تحقیق: سمیر جابر ،ه)٣٦٠ت:( هانيف: ألبي الفرج األصاألغاني -
 .)ت ، (د.٢ط

ه)، ٥٧٧ألبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري (ت:اإلغراب في جدل اإلعراب:  -
 م.١٩٥٧ه = ١٣٧٧تحقیق: سعید األفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، (د. ط)، 

ه)، تعلیق: محمود سلیمان ٩١١لجالل الدین السیوطي (ت: :االقتراح في علم أصول النحو -
 م.٢٠٠٦ه = ١٤٢٦یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، (د. ط)، 

فاضل مصطفى الساقي، مكتبة الخانجي ل: أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة -
 .م١٩٧٧ه=١٣٩٧ط)  (د. بالقاهرة،
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، بغداد ــــ ه)، مكتبة النهضة٦٧٢األندلسي (ت:محمد بن عبد اهللا بن مالك ل: ألفیة ابن مالك -
 م. ١٩٨٤ ط) (د.

ه)، عني بوضعها وترتیبها: محمد ٣٥٦: ألبي علي إسماعیل بن القاسم القالي، (ت:األمالي -
 م.١٩٢٦هـ =  ١٣٤٤، ٢طـــــ القاهرة،  جواد األصمعي، دار الكتب المصریةعبد ال

هـ)، المكتبة ٦٢٤علي بن یوسف القفطي (ت: ،الحسن يبأل: إنباه الرواة على أنباه النحاة -
 هـ.١٤٢٤، ١طبیروت،  ـــــ العصریة

ه)، تحقیق: فخر صالح ٦٤٦ألبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت: :أمالي ابن الحاجب -
 م.١٩٨٩ه = ١٤٠٩سلیمان قدارة، دار الجیل ـــــــ بیروت، (د . ط)، 

عبد الرحمن  البركات يبأل: والكوفییناإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین  -
 هـ =١٤٢٤ ،٢بیروت، ط ـــــ المكتبة العصریةهـ)، ٥٧٧األنباري (ت:بن محمد بن أبي سعید 

 م. ٢٠٠٣
: سامي بن حمد تحقیقه)، ٥٣٨عمر الزمخشري (ت: محمود بنل: األنموذج في النحو -

 م.١٩٩٩ه = ١٤٢٠، ١ط (د. م)، المنصور،
هـ)، ٦٨٥عبد اهللا بن عمر بن محمد البیضاوي (ت: ،سعید يبأل :التأویلأنوار التنزیل وأسرار  -

 ه.١٤١٨، ١لتراث العربي، بیروت، طتحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء ا
 ــــ هـ)، دار الجیل٧٦١(ت: األنصاري بن هشامال :مالك ابنأوضح المسالك إلى ألفیة  -

 م. ١٩٧٩، ٥بیروت، ط
 هـ)، تحقیق:٦٧٢(ت: نحويبن مالك الطائي ال محمدل: علم التصریفإیجاز التعریف في  -

 م.٢٠٠٩ه = ١٤٣٠، ١القاهرة، ط –مكتب الثقافة الدینیة  محمد عثمان،
ه)، تحقیق: ٣٧٧: ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت:دياإلیضاح العضُ  -

 م.١٩٦٩ه = ١٣٨٩، ١ط كلیة اآلداب ــــ جامعة الریاض، حسن شاذلي فرهود،
هـ)، ٧٣٩(ت: ، محمد بن عبد الرحمن بن عمرالقزویني للخطیب: اإلیضاح في علوم البالغة -

 م.٢٠٠٣ه = ١٤٢٤، ١بیروت، لبنان، ط –تحقیق: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة 
 سلیم میر بن أمین محمد بن سماعیل: إلالظنون كشف على الذیل في المكنون إیضاح -

 بیروت، (د. ط)، (د. ت). العربي، التراث إحیاء دار، )هـ١٣٩٩:ت( البغدادي الباباني
ـــــ  أضواء السلفدار : نبیل سعد الدین َسلیم َجرَّار، اإلیماء إلى زوائد األمالي واألجزاء -

 م.٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨، ١ط المملكة العربیة السعودیة، ،الریاض

 
۳۲۲ 



 ثبت المصادر والمراجع
 

 ه)،٧٤٥بأبي حیان األندلسي (ت: : لمحمد بن یوسف الشهیرفي التفسیر البحر المحیط -
لبنان،  -دار الكتب العلمیة، بیروت تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض،

 م.٢٠٠١ = ه١٤٢٢، ١ط
هـ)، تحقیق: عبد اهللا بن ٧٧٤الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر (ت: يبأل: البدایة والنهایة -

 م.١٩٩٧هـ = ١٤١٨، ١ط ــــ القاهرة، ر للطباعة والنشرجَ عبد المحسن التركي، دار هَ 
محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني ل: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

  .ت) ، (د.ط) (د. ،بیروت –ر المعرفة هـ)، دا١٢٥٠(ت:
: ألبي عبد اهللا، محمد بن محمد بن أحمد الملقب  البستان في ذكر األولیاء والعلماء بتلمسان -

یة في بابن مریم التلمساني، اعتنى بمراجعة أصله: محمد بن أبي شنب، طبع بالمطبعة الثعالب
 .م١٩٠٨ه = ١٣٢٦الجزائر سنة 

: لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بستان الواعظین وریاض السامعین -
، ٢لبنان، ط – هـ)، تحقیق: أیمن البحیري، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت٥٩٧الجوزي (ت:

 م.١٩٩٨ه = ١٤١٩
ه)، ٦٨٨: البن أبي الربیع، عبید اهللا بن أحمد السبتي (ت:البسیط في شرح جمل الزجاجي -

 م.١٩٨٦ه = ١٤٠٧، ١، طــــ بیروت غرب اإلسالميیق: عیاد بن عید الثبیتي، دار التحق
 يآباد طاهر محمد بن یعقوب الفیروز يبأل: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز -

، ١، طالقاهرة ـــــ جار، لجنة إحیاء التراث اإلسالميهـ)، تحقیق: محمد علي الن٨١٧(ت:
 م.١٩٩٢ه = ١٤١٢

عمیرة  : ألبي جعفر، أحمد بن یحیى بن أحمد بنبغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس -
 م. ١٩٦٧ ،ط) (د. ،بیروت -ب العربياتهـ)، دار الك٥٩٩الضبي (ت:

: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة -
 ه =١٣٩٩ ،٢ط، ــــ بیروت دار الفكر تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، هـ)،٩١١(ت

 م.١٩٧٩
آبادى  محمد بن یعقوب الفیروز ،طاهر يب: ألالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة -

 م.٢٠٠٠هـ = ١،١٤٢١، طــــــ دمشق هـ)، دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع٨١٧(ت:
 األنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید : ألبي البركاتالبیان في غریب إعراب القرآن -

ه ١٤٠٠ ،ط) (د. ه)، تحقیق: طه عبد الحمید طه، الهیئة المصریة العامة للكتاب،٥٧٧(ت:
 م.١٩٨٠= 

هـ)، تحقیق: محمد ٨٧٩: ألبي الفداء زین الدین، قاسم بن ُقطُلوبغا السودوني (ت:التراجمتاج  -
 م. ١٩٩٢ هـ = ١٤١٣، ١دمشق، ط –خیر رمضان یوسف، دار القلم 
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بن عبد الرّزاق الحسیني، الملّقب  : ألبي الفیض، محّمدتاج العروس من جواهر القاموس -
بیدي (ت: ه ١٤١٤، ١بیروت، ط –ي شیري، دار الفكر علهـ)، تحقیق: ١٢٠٥بمرتضى، الزَّ

 م.١٩٩٤= 
: للمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي اِإلربلي، المعروف بابن تاریخ إربل -

هـ)، تحقیق: سامي بن سید خماس الصقار، وزارة الثقافة واإلعالم، دار ٦٣٧المستوفي (ت:
 م.١٩٨٠ط)، (د. الرشید للنشر، العراق،

: ألبي عبد اهللا، شمس الدین بن َقاْیماز الذهبي ووفیات المشاهیر واألعالمتاریخ اإلسالم  -
 م.     ٢٠٠٣، ١، طـــــ بیروت هـ)، تحقیق: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي٧٤٨(ت:

هـ)، ٤٣٠أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (ت: ،نعیم يبأل: تاریخ أصبهان -
 م.١٩٩٠هـ =١٤١٠، ١بیروت، ط –تحقیق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة 

هـ) تحقیق: ٤٦٣مهدي الخطیب البغدادي (المتوفى: أحمد بن علي بن ،: ألبي بكرتاریخ بغداد -
 م. ٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢، ١بیروت، ط –بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

هـ)، دار ٢٦١(ت: يالكوف يأحمد بن عبد اهللا بن صالح العجل ،: ألبي الحسنتاریخ الثقات -
 م. ١٩٨٤هـ = ١٤٠٥، ١ط ـــــ مكة المكرمة، الباز

ري : لحسین بن محمد بن الحسن الدِّیار َبكْ تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس -
 .ت) ، (د.ط) (د. ،بیروت –هـ)، دار صادر ٩٦٦(ت:

هـ)، ٥٧١بي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر (ت:أل :تاریخ دمشق -
، (د. ط)، ـــــ بیروت تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

 م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥
ري : ألبي المحاسن، المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعتاریخ العلماء النحویین -

هـ)، تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، ٤٤٢(ت:
 م.١٩٩٢هـ = ١٤١٢، ٢القاهرة، ط

 الحسن بن عبد اهللا بن الحسن النباهي المالقي األندلسي يبأل: تاریخ قضاة األندلس -
، ٥بیروت، لبنان، ط، تحقیق : لجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة، ه)٧٩٢(ت:

 م.١٩٨٣هـ = ١٤٠٣
، هـ)٦١٦: ألبي البقاء، عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري (ت:التبیان في إعراب القرآن -

 .ت) (د. ط) (د. ،عیسى البابي الحلبي وشركاه علي محمد البجاوي، مطبعة: تحقیق:
دار سحنون للنشر هـ)، ١٣٩٣: لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:التحریر والتنویر -

 م.  ١٩٩٧ ،ط) (د. تونس، ــــ والتوزیع
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: ألبي العال، عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -
 .ت) ، (د.ط) (د. ،بیروت –هـ)، دار الكتب العلمیة ١٣٥٣(ت:

 –دار الفیحاء : لمحمد محیي الدین عبد الحمید، التحفة السنیة بشرح المقدمة اآلجرومیة -
 م.١٩٩٤ه = ١٤١٤، ١دمشق، ط

السخاوي  الرحمنمحمد بن عبد  ،الخیر ي: ألبالتحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة -
 م.١٩٩٣=  هـ١٤١٤، ١لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت دار هـ)، ٩٠٢(ت:

هـ)، ١٤٣٠(ت:: ألبي عبد اهللا محمد باي بلعالم التحفة الوسیمة شرح على الدرة الیتیمة -
 .ت) (د. ت) (د. ،الجزائر –طبعة عمار ثرفي، باتنة م

هـ)، دار ١٣٧٤ت:ّمد الَحّداد (بي عبد اللَّه َمحمود بن محأل :إحیاء علوم الدین أحادیث تخریج -
 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١الریاض، ط –العاصمة للنشر 

تحقیق: عباس ه)، ٧٦١بن هشام األنصاري (ت:: التخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد -
 م.١٩٨٦ه = ١٤٠٦، ١، طـــــ بیروت مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي

هـ)، دار ٧٤٨: ألبي عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (ت:تذكرة الحفاظ -
 م.١٩٩٨هـ = ١٤١٩، ١لبنان، ط - الكتب العلمیة، بیروت

ه)، تحقیق: حسن ٧٤٥یان األندلسي (ت:: ألبي حالتذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل -
 م.٢٠٠٥ه = ١٤٢٦، ١هنداوي، دار كنوز أشبیلیا، الریاض، ط

 بن مالكجمال الدین أبي عبد اهللا محمد : لفي النحو تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد -
 ه.١٣١٩، ١ه)، المطبعة المیریة ــــــ مكة المكرمة، ط٦٧٢(ت:

خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي ل: التصریح بمضمون التوضیح في النحو -
 م.٢٠٠٠هـ = ١٤٢١، ١لبنان، ط -هـ)، دار الكتب العلمیة ، بیروت٩٠٥األزهري، (ت:

: لعبد اهللا بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة تعجیل الندى بشرح قطر الندى -
 ه.   ١٤٣١، ٢السعودیة، ط

ه)، تحقیق: ٣٨٠: ألبي بكر، محمد بن إسحاق الكالباذي (ت:فالتعرُّف لمذهب أهل التصوُّ  -
 م.١٩٩٣ه = ١٤١٣، ١لبنان، ط –أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 – هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت٨١٦: علي بن محمد الشریف الجرجاني (ت:التعریفات -
 م.   ١٩٨٣هـ = ١٤٠٣، ١لبنان، ط

 .م١٩٨٤ه=١٤٠٤، ٢تقّي الدین الهاللي، مكتبة المعارف، الرباط، ط: لمحمد تقویم اللسانین -
هـ)، مطبعة دائرة ٨٥٢: ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت:تهذیب التهذیب -

 هـ.١٣٢٦، ١المعارف النظامیة، الهند، ط
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هـ)، تحقیق: محمد عوض ٣٧٠: ألبي منصور، محمد بن أحمد األزهري، (ت:تهذیب اللغة -
 م.١،٢٠٠١بیروت، ط –دار إحیاء التراث العربي مرعب، 

: للمرادي المعروف بابن أم قاسم توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك -
 هـ١٤٢٢، ١، طـــــ بیروت هـ)، تحقیق: عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي٧٤٩(ت:
   .م٢٠٠١= 

تحقیق: عبد  هـ)،١٠٣١المناوي (ت: عبد الرؤوفمحمد : لالتوقیف على مهمات التعاریف -
 م.  ١٩٩٠هـ =١،١٤١٠عالم الكتب، القاهرة، ط الحمید حمدان،

ه)، ٤٤٤، عثمان بن سعید بن عمرو الداني (ت:: ألبي عمروالتیسیر في القراءات السبع -
 م.١٩٨٤هـ = ١٤٠٤، ٢دار الكتاب العربي، بیروت، ط

هـ)، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد، ٣٥٤: ألبي حاتم، محمد بن حبان الُبستي (ت:الثقات -
 م.١٩٧٣=   ه١٣٩٣، ١الهند، ط

هـ)، ٩١١السیوطي (ت: ، عبد الرحمن بن أبي بكرجالل الدینل :والمراسیل جامع األحادیث -
جمع وترتیب: عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، إشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار 

 .ت) (د. ط) (د. ،ــــ بیروت الفكر
 عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر ألبي :جامع بیان العلم وفضله -

 العربیة المملكة الجوزي، ابن الزهیري، دار األشبال أبي: ، تحقیق)هـ٤٦٣:ت( القرطبي النمري
 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ،١السعودیة، ط

هـ)، المكتبة العصریة، ١٣٦٤(ت:: لمصطفى بن محمد سلیم الغالیینى جامع الدروس العربیة -
 م.١٩٩٣هـ = ١٤١٤، ٢٨بیروت، ط –صیدا 

: لعبد اهللا محمد الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، اإلمارات جامع الشروح والحواشي -
 م.٢٠٠٤ه = ١٤٢٥ ط) (د. العربیة،

: لجالل الدین، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر -
ه = ١٤٠١، ١، طلبنان –والنشر والتوزیع، بیروت  )، دار الفكر للطباعة ه٩١١(ت:

 .م١٩٨١
 هـ)١٢نكري (ت: ق: عبد النبي بن عبد الرسول األحمد جامع العلوم في اصطالحات الفنون -

،  ١لبنان، ط -ب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمیة، بیروتعرَّ 
       .م٢٠٠٠هـ = ١٤٢١

 هـ)،١١٤٣ألحمد بن عبد الكریم الغزي العامري (ت: :الجد الحثیث في بیان ما لیس بحدیث -
 ه.١،١٤١٢الریاض، ط –تحقیق: بكر عبد اهللا أبو زید، دار الرایة 
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 الرحیم عبد بن لمحمود :وصرفه وبیانه مع فوائد نحویة هامة الجدول في إعراب القرآن الكریم -
 ه.١٤١٨ ،٤دمشق، طالرشید،  ، دار)هـ١٣٧٦:ت( صافي

ألحمد بن القاضي المكناسي  جذوة االقتباس في ذكر من حلَّ من األعالم مدینة فاس: -
 م.١٩٧٣ ط) (د. الرباط، –ه)، دار المنصور للطباعة والوراقة ١٠٢٥:(ت

طاهر سلیمان ل: جالل الدین السیوطي عصره وحیاته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي -
 م. ١٩٨٩هـ = ١٤١٠، ١بیروت، ط –حمودة، المكتب االسالمى 

محمد بن فتوح بن حمید األزدي ألبي عبد اهللا، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم:  -

، لبنان – ، بیروتدار ابن حزم، ق: علي حسین البوابیحق، تهـ)٤٨٨المیورقي الَحِمیدي (ت:

 .م٢٠٠٢ =هـ ٢،١٤٢٣ط

واِئد - محمد بن سلیمان بن طاهر السوسي ل: جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزَّ
 ـــــ دار ابن حزم ،الكویت ـــــ سلیمان بن دریع، مكتبة ابن كثیر هـ)، تحقیق: أبو علي١٠٩٤(ت:

 م. ١٩٩٨هـ = ١٤١٨، ١بیروت، ط
 هـ)، تحقیق: فخر١٧٠الفراهیدي (ت:ألبي عبد الرحمن، الخلیل بن أحمد الجمل في النحو:  -

 م.١٩٩٥هـ = ١٤١٦، ٥الدین قباوة، ط
ه)، تحقیق: علي ٣٤٠: ألبي القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت:الجمل في النحو -

 م.١٩٨٤ه = ١٤٠٤، ١ط ،ـــــ بیروت رسالةتوفیق الحمد، مؤسسة ال
 تحقیق: هـ)،٣٩٥العسكري (ت: هالل، الحسن بن عبد اهللا بن سهل : ألبيجمهرة األمثال -

، ١، طـــــ بیروت ار الكتب العلمیةد، بسیوني زغلولمحمد سعید بن و أحمد عبد السالم 
 م.١٩٨٨ ه=١٤٠٨

هـ)، تحقیق: رمزي منیر ٣٢١: ألبي بكر، محمد بن الحسن بن درید األزدي (ت:جمهرة اللغة -
 م. ١٩٨٧، ١بیروت، ط -بعلبكي، دار العلم للمالیین 

هـ)، ٧٤٩(ت:: ألبي محمد، الحسن بن قاسم المرادي الجنى الداني في حروف المعاني -
، ١لبنان، ط –محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت تحقیق: فخر الدین قباوة و 

 م. ١٩٩٢هـ = ١٤١٣
: ألحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي جواهر األدب في أدبیات وٕانشاء لغة العرب -

 ط) (د. ،بیروت ـــــ امعیین، مؤسسة المعارفهـ)، اشرفت على تحقیقه: لجنة من الج١٣٦٢(ت:
 ت). (د.

: ألحمد سكیرج األنصاري الخزرجي، تحقیق: الجوهر المنظوم في ختم مقدمة ابن آجروم -
 .ت) ، (د.ط) (د. ،المكتبة السَُّكیرجیة التِّجانیةمحمد راضي كنون، 
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ة هـ)، تحقیق: إبراهیم األبیاري، الهیئ٢٠٦: ألبي عمرو إسحاق بن مّرار الشیباني (ت:الجیم -
 م. ١٩٧٤هـ = ١٣٩٤ ،ط) (د. القاهرة، ــــــ المطابع األمیریةالعامة لشئون 

، ٤ه)، (د. م)، ط١٣٩٢، (ت:النجدي بن محمد بن قاسم : لعبد الرحمنحاشیة اآلجرومیة -
 م.١٩٨٨ه = ١٤٠٨

 لمحمد بن مصطفى الخضري :حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك -
 ـــــ ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیعدا البقاعي،، ضبط وتصحیح: یوسف محمد ه)١٣٠٢(ت:

 م.٢٠٠٣ه = ١٤٢٤، ١بیروت، ط
محمد  :قیق، تحه)١٢٣٠(ت: الدسوقي ة: لمحمد عرفحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -

 .ت) (د. ط) (د. ،بیروت ـــــ علیش، دار الفكر
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ل: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع -

 ه،ـ١٣٩٧، ١)، طد. مهـ)، (١٣٩٢(ت:النجدي 
: ألبي العرفان، محمد بن علي الصبان حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالك -

 م. ١٩٩٧هـ =  ١٤١٧، ١، طبیروت ـــــ دار الكتب العلمیة هـ)،١٢٠٦(ت:
: طبع بمطبعة شرح خالد األزهري على متن اآلجرومیةحاشیة العالمة أبي النجا على  -

 ه.١٣٤٣ ،ربیع األول (د. ط) مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر،
: مكاتب حاشیة العالمة الشیخ إسماعیل الحامدي على شرح الكفراوي على متن اآلجرومیة -

 ، (د. ط)، (د. ت).سلیمان مرعي، سنقافورا، فیینا
هـ)، تحقیق: ٣٧٠ألبي عبد اهللا، الحسین بن أحمد بن خالویه (ت:: الحجة في القراءات السبع -

 .هـ١٤٠١، ٤بیروت، ط –عبد العال سالم مكرم، دار الشروق 
: سعید هـ)، تحقیق٤٠٣محمد بن زنجلة، (ت:: ألبي زرعة، عبد الرحمن بن حجة القراءات -

 م. ١٩٨٢ه = ١٤٠٢، ٢بیروت، ط ـــــ األفغاني، مؤسسة الرسالة
هـ)، ٣٧٧: ألبي علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي (ت:للقراء السبعةالحجة  -

هـ = ١٤١٣، ٢دمشق، ط ـــــ یر جویجابي، دار المأمون للتراثبشتحقیق: بدر الدین قهوجي و 
 م. ١٩٩٣

زكریا بن محمد بن أحمد بن ، یحیى السنیكي ألبي: الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة -
 ه. ١،١٤١١بیروت، ط ـــــ دار الفكر المعاصر هـ)، تحقیق: مازن المبارك،٩٢٦(ت:زكریا

هـ)، تحقیق: نجاة ٨٦٠: أحمد بن محمد بن محمد البجائي األٌبَّذٌي، (ت:الحدود في علم النحو -
 م.٢٠٠١هـ =١٤٢١ ،١طیة بالمدینة المنورة، حسن عبد اهللا نولي، الجامعة اإلسالم
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هـ)، تحقیق: علي ٣٤٠د الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت:القاسم، عب: ألبي حروف المعاني -
 م.١٩٨٦ه = ١٤٠٦، ٢بیروت، ط –توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ل: حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة -
العربیة، عیسى البابي كتب هـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء ال٩١١(ت:

 م. ١٩٦٧هـ = ١٣٨٧، ١مصر، ط ـــــ الحلبي
الكتاب هـ)، دار ٤٣٠: ألبي نعیم، ابن مهران األصبهاني (ت:حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء -

 ه.١٤٠٥، ٤العربي، بیروت، ط
هـ)، ٦٥٩: ألبي الحسن، علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري (ت:الحماسة البصریة -

ه = ١٤٠٨القاهرة، (د، ط)،  مان، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي ـــــجمال سلیعادل تحقیق: 
 م.١٩٧٨

، ه)١٣٠١(ت: : لعبد الحمید الشروانيحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج -
 .ت) ، (د. ط) (د.دار الفكر، بیروت

هـ)، تحقیق: ١٠٩٣: لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -
 م. ١٩٩٧هـ =  ١٤١٨، ٤القاهرة، ط ـــــ لسالم محمد هارون، مكتبة الخانجيعبد ا

ه)، تحقیق: محمد علي النجار، المكتبة ٣٩٢: ألبي الفتح عثمان بن جني (ت:الخصائص -
 م.١٩٩٩، ٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالعلمیة، 

أمین بن فضل اهللا بن محب الدین بن  محمدل: خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر -
 .ت) ، (د. ط) (د.بیروت –هـ)، دار صادر ١١١١وي (ت:محمد الحم

ار اإلمام المجدد هـ)، د١٤٠٧: إلحسان إلهي ظهیر الباكستاني (ت:دراسات في التصوف -
 م.  ٢٠٠٥هـ =  ١٤٢٦، ١ط ــــ القاهرة، للنشر والتوزیع

العباس، أحمد بن محمد المكناسي الشهیر بابن القاضي : ألبي درة الحجال في أسماء الرجال -
 .ت) (د. ط) (د. ،تونس –و النور، المكتبة العتیقة ه)، تحقیق: محمد األحمدي أب١٠٢٥(ت:

 هـ)٨٥٢: ألبي الفضل، أحمد بن حجر العسقالني(ت:الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -
، ٢الهند، ط -رف العثمانیة، حیدر آبادتحقیق: محمد عبد المعید ضان، مجلس دائرة المعا

 م ١٩٧٢=  هـ١٣٩٢
ه)، ٤٧١الرحمن بن محمد الجرجاني (ت: القاهر بن عبد : ألبي بكر، عبددالئل اإلعجاز -

 م.١٩٩٥، ١بیروت، ط ـــــ حمد التنجي، دار الكتاب العربيتحقیق: م
) برسم ٣٦الدورة: (اعداد عبد العزیز الساوري، دلیل جائزة الملك حسن الثاني للمخطوطات:  -

م، الناشر: وزارة الثقافة، المملكة المغربیة، مطبعة دار المناهل ــــ ٢٠١١ه = ١٤٣٣سنة 
 الرباط.
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، ١، ط، دار المسلم للنشر والتوزیععبد اهللا بن صالح الفوزانل: دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك -
١٩٩٩. 

بكر بن أحمد الكرمى المقدسي مرعي بن یوسف بن أبى ل: دلیل الطالبین لكالم النحویین -
 =هـ ١٤٣٠ ط) (د. الكویت، –هـ)، إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمیة ١٠٣٣(ت:

 م.٢٠٠٩
عبد العزیز بن إبراهیم بن قاسم، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، ل: الدلیل إلى المتون العلمیة -

 م.   ٢٠٠٠هـ =  ١٤٢٠، ١المملكة العربیة السعودیة، ط -الریاض 
: إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، دیباج المذهَّب في معرفة أعیان علماء المذهبال -

التراث للطبع ر هـ)، تحقیق: محمد األحمدي أبو النور، دا٧٩٩برهان الدین الیعمري (ت:
 .ت) (د. ط) (د. ،القاهرة ـــــ والنشر

تقدیم: كرم  ه)٢١٠(ت: العینيإسماعیل بن القاسم بن سوید أبو إسحاق،  :دیوان أبي العتاهیة -
 م.١٩٨٦ه = ١٤٠٦البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر ـــــ بیروت، (د. ط)، 

 ه): تحقیق: محمد أدیب عبد١٣٠(ت: الفضل بن قدامة العجلي،: دیوان أبي النجم العجلي -
 م. ٢٠٠٦ه = ١٤٢٧ ط) (د. دمشق، ـــــ الواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربیة

تحقیق: محمود أفندي واصف، المطبعة  ،ه)١٩٩(ت: الحسن بن هانئ :دیوان أبي نواس -
 م.١٨٩٨، ١العمومیة ــــ مصر، ط

 هـ)١١٦٧: شمس الدین أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت:دیوان اإلسالم -
 م.  ١٩٩٠هـ = ١،١٤١١لبنان، ط –تحقیق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ ١٤٢٥، ٢بیروت، ط –: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة تحقیق: دیوان امرئ القیس -
 م.٢٠٠٤= 

دار بیروت للطباعة ) هـ١١٠:ریر بن عطیة الیربوعي التمیمي (تأبو حرزة ج: دیوان جریر -
 م. ١٩٨٦ه = ١٤٠٦ (د. ط) بیروت، ــــ والنشر

م)، دار بیروت للطباعة والنشر ــــ بیروت، ٧١٠(ت: جمیل بن معمر :دیوان جمیل بثینة -
 م. ١٩٨٢ه = ١٤٠٢

دار صادر ــــ بیروت،  )م٦٠٥حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن حشرج (ت: :دیوان حاتم الطائي -
 م.١٩٨١ه = ١٤٠١(د. ط)، 

تحقیق: أحمد حسن البسج، دار  ه)١١٧(ت: غیالن بن عقبة بن مسعود :مةدیوان ذي الرُّ  -
 م.١٩٩٥ه = ١٤١٥، ١الكتب العلمیة، بیروت ــــ لبنان، ط
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: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، تحقیق ،)م٦٠٩ت:( :دیوان زهیر بن أبي سلمى -
 م.١٩٨٨ه = ١٤٠٨، ١لبنان، ط –بیروت 

مطبعة دار الكتب  شرح وتحقیق: عاتكة الخزرجي،ه)، ١٩٢(ت:: دیوان العباس بن األحنف -
 م.١٩٥٤ه = ١٣٧٣ ط) (د. ،ــــــ القاهرة المصریة

قدَّم له ووضع هوامشه: فایز محمد، دار الكتاب  ه)،٩٣(ت: :دیوان عمر بن أبي ربیعة -
 م.١٩٩٦ه = ١٤١٦، ٢بیروت، ط –العربي 

شرح وضبط وتقدیم: علي فاعور،  ه)،١١٤(ت: همام بن غالب بن صعصعة :دیوان الفرزدق -
 م.١٩٨٧ه = ١٤٠٧، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ،١المعرفة، ط طّماس، دار حمدو: به ه)، اعتنى٤١: (ت:العامري ید بن ربیعةبِ دیوان لَ  -
 م.٢٠٠٤ = هـ١٤٢٥

خلیل إبراهیم العطیة، مطبعة و عبد اهللا الجبوري ،  :قیحق)، ته٨٩(ت: :دیوان مسكین الدارمي -
 .م١٩٧٠ =هـ ١٣٨٩، ١بغداد، ط ـــــدار البصري 

هـ)، تحقیق: ٥٤٢: ألبي الحسن علي بن بسام الشنتریني (ت:الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة -
ه = ١٣٩٩، ١لبنان، ط –دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت س، إحسان عبا

 م.١٩٧٩
: ألبي الطیب، تقي الدین، محمد بن أحمد بن علي، السنن واألسانیدذیل التقیید في رواة  -

، ١لبنان، ط –هـ)، تحقیق: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت ٨٣٢الفاسي (ت:
 م.١٩٩٠هـ =١٤١٠

ه)، تحقیق: ٧٠٢: ألحمد بن عبد النور المالقي (ت:رصف المباني في شرح حروف المعاني -
 م.٢٠٠٢ه = ١٤٢٣، ٣، طدمشق لقلم،دار اأحمد محمد الخراط، 

 السبكي الدین تقي بن الوهاب عبد الدین، تاجل :ب عن مختصر ابن الحاجباجرفع الح -
 ، بیروت ـــــالكتب عالم، الموجود عبد أحمد عادلو  معوض، محمد علي: قیحق، ت)هـ٧٧١:ت(

 م.١٩٩٩=  هـ١٤١٩ ،١، طلبنان
: لمحمود بن عبد اهللا الحسیني اآللوسي المثانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  -

 ه.١٤١٥، ١بیروت، ط –هـ)، تحقیق: علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة ١٢٧٠(ت:
 بن اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم : ألبيهشام البن الروض األنف في شرح السیرة النبویة -

 العربي، التراث إحیاء السالمي، دار السالم عبد عمر: ، تحقیق)هـ٥٨١:ت( السهیلي أحمد
 م.٢٠٠٠هـ =١٤٢١ ،١بیروت ـــــ لبنان، ط
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لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن إدریس البهوتي  :شرح زاد المستنقع الروض المربع -

 –هـ)، تحقیق: سعید محمد اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت ١٠٥١الحنبلي (ت:

 لبنان، (د. ط)، (د. ت).

هـ)، مؤسسة الرّیان للطباعة ٦٢٠: البن قدامة المقدسي (ت:الناظر وجنة المناظرروضة  -
 م. ٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣، ٢والنشر والتوزیع، ط

هـ)، تحقیق: ٣٢٨، األنباري (ت:: ألبي بكر، محمد بن القاسمالزاهر في معاني كلمات الناس -
 م. ١٩٩٢هـ =  ١٤١٢، ١بیروت، ط –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 

هـ)، تحقیق: شوقي ضیف، دار ٣٢٤: ألبي بكر بن مجاهد البغدادي (ت:السبعة في القراءات -
 هـ.    ١٤٠٠، ٢مصر، ط –المعارف 

 هـ)،١٣٦٢حمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي (ت:أل: السحر الحالل في الحكم واألمثال -
 .ت) ، (د. ط) (د.بیروت –دار الكتب العلمیة 

تحقیق: محمد  هـ)،٣٩٢الفتح، عثمان بن جني الموصلي (ت:: ألبي سر صناعة اإلعراب -
 م.  ٢٠٠٠هـ = ١،١٤٢١بیروت، ط ،دار الكتب العلمیة حسن إسماعیل،

دار الكتب  ،هـ)٤٦٦(ت:، : ألبي محمد، عبد اهللا بن سعید بن سنان الخفاجيسر الفصاحة -
 م.١٩٨٢هـ = ١٤٠٢، ١، طــــ بیروت العلمیة

ألبي الفضل، محمد خلیل بن علي بن محمد بن : الثاني عشرسلك الدرر في أعیان القرن  -
، ــــــ القاهـــــــــــــرة رة ببوالقــــــه)، المطبعة المیریة العام١٢٠٦محمد مراد المعروف بالُمرادي (ت:

 ه.  ١٣٠١(د. ط)، 
المطبعة الخیریة  ،ضمن مجموع مهمات المتون :السلم المنورق في علم المنطق لألخضري -

   ه.١٣٠٦، ١بمصر، ط
: لمحمد بن جعفر بن إدریس سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء بفاس -

، دار الثقافة، الدار البیضاء، تحقیق: محمد حمزة بن محمد علي الكتاني)، ه١٣٤٥الكتاني (
 م.٢٠٠٤ه = ١٤٢٥، ١ط

د هـ)، تحقیق: محمد فؤا٢٧٣ة القزویني (ت:: ألبي عبد اهللا، محمد بن ماجسنن ابن ماجة -
 .ت) (د. ط) (د. ،بیروت ،عبد الباقي، دار الفكر

شعیب هـ)، تحقیق: ٢٧٥سلیمان بن األشعث بن إسحاق السِِّجْستاني (ت:ل: سنن أبي داود -
 م.٢٠٠٩ه = ١٤٣٠، ١األرناؤوط، دار الرسالة العالمیة، ط

هـ)، ٢٧٩الضحاك الترمذي، (ت: َسْورة بنعیسى، محمد بن عیسى بن : ألبي سنن الترمذي -
 م.١٩٩٨ ،ت) (د. بیروت،، واد معروف، دار الغرب اإلسالميتحقیق: بشار ع
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ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني  :سنن الدار قطني -

هـ)، تحقیق: شعیب االرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطیف حرز اهللا، ٣٨٥(ت:

 م.٢٠٠٤هـ = ١٤٢٤ ،١لبنان، ط –وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت 

حسن عبد )، تحقیق: ه٣٠٣: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي (ت:السنن الكبرى -
 م. ٢٠٠١ه = ١٤٢١، ١ط بیروت ــــ لبنان، المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة،

محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي،  ،عبد اهللا يبأل :سیر أعالم النبالء -
 م.    ٢٠٠٦ هـ =١٤٢٧ ،ط) (د. القاهرة، - هـ)، دار الحدیث٧٤٨(ت:

هـ)، دار الكتب الثقافیة، ٣٥٤لمحمد بن حبان الُبستي (ت:: السیرة النبویة وأخبار الخلفاء -
 ه.١٤١٧، ٣بیروت، ط

هـ)، تحقیق: ٦٤٦: ألبي عمرو، جمال الدین ابن الحاجب (ت:الشافیة في علم التصریف -
 م.١٩٩٥هـ = ١٤١٥، ١مكة، ط –حسن أحمد العثمان، المكتبة المكیة 

 القاهرة،  ـــــ طبعة السلفیةمال مخلوف، : لمحمد بن محمدشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة -
 ه.١٣٤٩ ط)، (د.

هـ)، تحقیق: نصر اهللا عبد ١٣٥١: ألحمد بن محمد الحمالوي (ت:شذا العرف في فن الصرف -
 .ت) (د. ط) (د. ،الریاض –نصر اهللا، مكتبة الرشد  الرحمن

هـ)، تحقیق: محمود ١٠٨٩: البن العماد الحنبلي (ت:شذرات الذهب في أخبار من ذهب -
 م. ١٩٨٦هـ =  ١٤٠٦، ١بیروت، ط –األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق 

ه)، مكتبة الرشد، بیروت ـــــ لبنان، ١٤٢١(ت: عثیمینال صالح بنمحمد : لشرح اآلجرومیة -
 م. ٢٠٠٥ه = ١٤٢٦، ١ط

هـ)، تحقیق: ٧٦٩مداني المصري (ت:: البن عقیل، الهشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك -
 م. ١٩٨٠هـ =  ١٤٠٠، ٢٠ط القاهرة، ـــــ د الحمید، دار التراثمحمد محیي الدین عب

ه)، ٦٨٦: ألبي عبد اهللا، بدر الدین بن مالك (ت: شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك -
 م. ٢٠٠٠ه = ١٤٢٠، ١لبنان، ط ــــــ بیروت ـــــ لسود، دار الكتب العلمیةتحقیق: باسل عیون ا

هـ)، تحقیق: محمد علي الریح هاشم، دار ٣٨٥: ألبي سعید السیرافي (ت:شرح أبیات سیبویه -
 م. ١٩٧٤هـ =  ١٣٩٤ ط) (د. مصر، ــــــ القاهرة  ـــــ عالفكر للطباعة والنشر والتوزی

اُألْشُموني  بن عیسىعلي بن محمد  ،الحسن يبأل: شرح األشموني على ألفیة ابن مالك -
 م.١٩٩٨هـ = ١٤١٩، ١، طبیروت ـــــ دار الكتب العلمیة تحقیق: حسن حمد، هـ)،٩٠٠(ت:

، )ه٦٩٦(ت: : لعبد العزیز بن جمعة الموصلي، المعروف بابن القواسشرح ألفیة ابن معطي -
 م.١٩٨٥ه = ١٤٠٥، ١الریاض، ط ،یجيرَ تحقیق: علي موسى الشوملي، مكتبة الخُ 
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لجمال الدین، محمد بن عبد اهللا بن مالك  د):(تسهیل الفوائد وتكمیل المقاص :شرح التسهیل -
ــــــ  ه)، تحقیق: عبد الرحمن السید و محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر٦٧٢(ت:

 م.١٩٩٠ه = ١٤١٠، ١، طالقاهرة
مطبوع  ،: للسید بیروك بن عبد اهللا بن یعقوب السماللي على منظومة المجراديشرح الجمل -

 ت). (د. ط) (د. (د. م) طبعة حجریة،
فواز الشّعار، دار الكتب  ، تحقیق:ه)٦٦٩: البن عصفور األشبیلي (ت: شرح جمل الزجاجي -

      .م١٩٩٨ه = ١٤١٩، ١لبنان، ط –العلمیة، بیروت 
ــــ  المكتبة العلمیة هـ)،٨٩٤: ألبي عبد اهللا، محمد بن قاسم الرصاع (ت:شرح حدود ابن عرفة -

 هـ . ١٣٥٠، ١، طبیروت
ه)، صححه ٨٢٨لمحمد بن أبي بكر الدمامیني (ت: :شرح الدمامیني على مغني اللبیب -

ه = ١٤٢٨، ١بیروت ــــ لبنان، ط ّزو عنایة، مؤسسة التاریخ العربي ـــــوعلق علیه: أحمد ع
   م.٢٠٠٧

هـ)، تحقیق:  ٤٢١أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت: ي،: ألبي علشرح دیوان الحماسة -
 م.    ٢٠٠٣هـ =  ١٤٢٤، ١لبنان، ط –غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت 

یق: یوسف حسن حقت ه)،٦٨٦ستراباذي (ت:: لرضي الدین األشرح الرضي على الكافیة -
 م.   ١٩٧٨ه = ١٣٩٨ ط) (د. عمر، جامعة قاریونس،

، هـ)٦٨٦: لنجم الدین، محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي (ت:اجبشرح شافیة ابن الح -
ومحمد محیى الدین عبد الحمید، دار الكتب  ومحمد الزفزاف : محمد نور الحسنتحقیق

 م. ١٩٧٥هـ =  ١٣٩٥ ط) (د. لبنان، –العلمیة، بیروت 
عبد  هـ)، تحقیق:٧٦١: البن هشام األنصاري (ت:شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب -

 م.١٩٨٤، ١، طسوریا ،الشركة المتحدة للتوزیع الغني الدقر،
: لمحمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوَجري شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب -

المملكة  ــــــ المدینة المنورة ـــــ جزاء الحارثي، الجامعة اإلسالمیةهـ)، تحقیق: نواف بن ٨٨٩(ت:
 م. ٢٠٠٤هـ = ١٤٢٣، ١العربیة السعودیة، ط

ه)، تحقیق: عدنان ٦٧٢: لجمال الدین محمد بن مالك (ت:ح عمدة الحافظ وعدة الالفظشر  -
 م.١٩٧٧=  ١٣٩٧ ط) (د. عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد،

ال المجاشعي (ت: بنبي الحسن علي : ألشرح عیون اإلعراب - ه)، تحقیق: حنا ٤٧٩فضَّ
 .١٩٨٥، األردن، ١جمیل حداد، ط

هـ)، تحقیق: محمد محیى الدین ٧٦١: البن هشام األنصاري (ت:شرح قطر الندى وبل الصدى -
 ه.١١،١٣٨٣، طمصر المكتبة التجاریة الكبرى ـــــ عبد الحمید،
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، هـ)٦٧٢الدین بن مالك الجیاني (ت:: ألبي عبد اهللا، جمال شرح الكافیة الشافیة البن مالك -
 م.١٩٨٢ه = ١٤٠٢، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طتحقیق: عبد المنعم أحمد هریدي، 

رمضان أحمد  ه)،٩٧٢: لعبد اهللا بن أحمد الفاكهي (ت:شرح كتاب الحدود في النحو -
 م.١٩٩٣ه = ١٤١٢، ٢القاهرة، ط ـــــ المتولي، مكتبة وهبة

 تحقیق: ه)،٩٢٠: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النحوي (ت:ّبديشرح كتاب الحدود لألُ  -
 .م١٩٩٣ه = ١٤١٣ ،)(د. م) (د. ط ضان أحمد المتولي،رم

اتب سلیمان مرعي، مكه)، ١٢٠٢لحسن الكفراوي (ت:: شرح الكفراوي على متن اآلجرومیة -
 ، (د. ط)، (د. ت).سنقافورة، فینا

ه)، تحقیق: هادي ٧٦١البن هشام األنصاري (ت:: العربیة شرح اللمحة البدریة في علم -
 م.٢٠٠٧ ،ط) (د. ،األردن ــــــ عمان ــــــ ة للنشر والتوزیعنهر، دار الیازوري العلمی

ه)، ٨٠٢: ألبي زید، عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي (ت:شرح متن اآلجرومیة -
 = ه١٤٢٥، ١اإلسالمیة، طتحقیق: أحمد بن إبراهیم بن عبد المولى المغیني، المكتبة 

 م.٢٠٠٠
حقیق: محمد مظهر بقا، هـ)، ت٧٤٩لشمس الدین األصفهاني (ت: :شرح مختصر ابن الحاجب -

 م.      ١٩٨٦هـ = ١٤٠٦، ١السعودیة، ط ــــــ دار المدني
، تحقیق: ه)٣٢١(ت: : ألبي جعفر، أحمد بن محمد بن سالمة الطحاويشرح معاني اآلثار -

 ه.١٣٩٩، ١بیروت، ط ــــــ دار الكتب العلمیةزهري النجار، محمد 
، المطبعة المنیریة ـــــ ه)٦٤٣(ت: لموفق الدین، یعیش بن علي بن یعیش :شرح المفصل -

 (د. ت). (د. ط)، مصر،
: ألبي زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي شرح المكودي على ألفیة ابن مالك -

 . ١٩٩٣ ،ط) (د. الكویت،ه)، تحقیق: فاطمة الراجحي، جامعة ٨٠٧(ت:
حقیق: فائز فارس، ه)، ت٥١٦(ت: لحریريألبي محمد القاسم بن علي ا :شرح ملحة اإلعراب -

 م.١٩٩١ه = ١٤١٢، ١للنشر والتوزیع، إربد ــــ األردن، ط دار األمل
ه)، تحقیق: محمد السعید ٤٥٨بكر أحمد بن الحسین البیهقي (ت: يبأل: شعب اإلیمان -

 ه.١،١٤١٠بیروت، ط –بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة 
 عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابت األنصاري: شعر األحوص األنصاري -

=  ه١٤١١، ٢القاهرة، ط –مع وتحقیق: عادل سلیمان جمال، مكتبة الخانجي ه) ج١٠٥(ت:
 م.١٩٩٠
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 القاهرة، ـــــ هـ)، دار الحدیث٢٧٦بن قتیبة (ت: : ألبي محمد، عبد اهللا بن مسلمالشعر والشعراء -
 ه.  ١٤٢٣ ،٢ط

تحقیق:  هـ)،٥٧٣: لنشوان بن سعید الحمیرى الیمني (ت:شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم -
اهللا، دار الفكر ومطهر بن علي اإلریاني ویوسف محمد عبد  حسین بن عبد اهللا العمري

 م.   ١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، ١لبنان، ط –المعاصر، بیروت 
: ألبي الحسین، أحمد بن الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها -

 = ه١٤١٨ ،١ـ)، الناشر: محمد علي بیضون، طه٣٩٥فارس بن زكریاء القزویني (ت:
 م. ١٩٩٧

 هـ)،٣٩٣ألبي نصر، إسماعیل بن حماد الجوهري (ت:: تاج اللغة وصحاح العربیة ،الصحاح -
 م. ١٩٨٧ =  هـ١٤٠٧ ،٤بیروت، ط –تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین 

محمد  ،: ألبي أحمدالصفات اإللهیة في الكتاب والسنة النبویة في ضوء اإلثبات والتنزیه -
 ــــ المدینة المنورة ــــ اإلسالمیة لمجلس العلمي بالجامعةهـ)، ا١٤١٥(ت: أمان بن علي جامي

 .هـ١٤٠٨، ١المملكة العربیة السعودیة، ط
لي، من : لتقي الدین، إبراهیم بن الحسین، المعروف بالنیالصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة -

، ١، تحقیق: محسن بن سالم العمیري، جامعة أم القرى، طسابع الهجريعلماء القرن ال
 ه. ١٤١٥

: ألحمد بن محمد بن علي بن حجر المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقةالصواعق  -
هـ)، تحقیق: عبد الرحمن بن عبد اهللا التركي وكامل محمد الخراط، مؤسسة ٩٧٤الهیتمي (ت:

 م.   ١٩٩٧هـ = ١٤١٧، ١لبنان، ط –الرسالة 
السخاوي  محمدخیر، محمد بن عبد الرحمن بن : ألبي الالضوء الالمع ألهل القرن التاسع -

 . م١٩٩٢ه = ١٣١٢، ١، طبیروت –دار الجیل هـ)، ٩٠٢(ت:
، ١ط ـــــ بیروت، بد العزیز النجار، مؤسسة الرسالة: محمد عضیاء السالك إلى أوضح المسالك -

 م.    ٢٠٠١هـ =١٤٢٢
هـ)، دار الكتب ٩١١السیوطي (ت:د الرحمن بن أبي بكر، عبجالل الدین، : لطبقات الحفاظ -

 ه. ١٤٠٣، ١بیروت، ط –العلمیة 
 –حامد الفقي، دار المعرفة هـ)، تحقیق: محمد ٥٢٦(ت: بن أبي یعلى،ال :طبقات الحنابلة -

 .ت) ، (د.ط) (د. ،بیروت
هـ)، تحقیق: ٧٧١: لتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (ت:طبقات الشافعیة الكبرى -

، ـــــ القاهرة للطباعة والنشر والتوزیعمحمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر 
 هـ.١٤١٣، ٢ط
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هـ)، تحقیق: إحسان عباس، ٤٧٦سحاق، إبراهیم بن علي الشیرازي (ت:إ: ألبي طبقات الفقهاء -
 م.١،١٩٧٠لبنان، ط –دار الرائد العربي، بیروت 

عطا، هـ)، تحقیق: محمد عبد القادر ٢٣٠: ألبي عبد اهللا، محمد بن سعد (ت:الطبقات الكبرى -
 م.١٩٩٠هـ =  ١،١٤١٠بیروت، ط –دار الكتب العلمیة 

هـ)، تحقیق: ٩١١: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (ت:طبقات المفسرین -
 ه.   ١٣٩٦، ١القاهرة، ط –علي محمد عمر، مكتبة وهبة 

 ــــــ هـ)، دار الكتب العلمیة٩٤٥الداوودي (ت:لمحمد بن علي بن أحمد،  :طبقات المفسرین -
    .  م١٩٨٣ه = ١٤٠٣، ط) (د. بیروت،

ه)، تحقیق: محمد ٣٧٩: ألبي بكر، محمد بن الحسن الزبیدي (ت:طبقات النحویین واللغویین -
 م.١٩٧٣ه = ١٣٩٢، ٢أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط

دار ، فهمي حسین النمرلالقرآن الكریم:  في الدراسات النحویة ومواقعها في ظاهرة المجاورة -
 م.١٩٨٥الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ـــــ مصر، (د. ط)، 

: ألبي عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي العبر في خبر من غبر -
 م.١٩٨٤ ،ط) (د. هـ)، تحقیق: صالح الدین المنجد، الكویت،٧٤٨(ت:

ه)، دار الجیل ١٢٣٧الجبرتي (ت:: لعبد الرحمن بن حسن عجائب اآلثار في التراجم واألخبار -
 ــ بیروت، (د. ط)، (د. ت).ــــ

هـ)، تحقیق: ٧٤٨: ألبي عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (ت:العرش -
المملكة العربیة  ــــــ المدینة المنورة ــــــ اإلسالمیةالجامعة  لي التمیمي،محمد بن خلیفة بن ع

 م.٢٠٠٣ هـ =١٤٢٤، ٢السعودیة، ط
: ألبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة -

، ٢هـ)، تحقیق: إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم األثریة، فیصل آباد، باكستان، ط٥٩٧(ت:
 م.    ١٩٨١هـ = ١٤٠١

هـ)، تحقیق: ٣٨١(ت:: ألبي الحسن، محمد بن عبد اهللا بن العباس، ابن الوراق علل النحو -
 م.  ١٩٩٩هـ = ١،١٤٢٠محمود جاسم محمد الدرویش، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، ط

، )هـ٤٦٣:ت( األزدي القیرواني رشیق بن الحسن على ألبي: وآدابه الشعر محاسن في العمدة -
   م.  ١٩٨١ = هـ٥،١٤٠١، طـــــ بیروت الجیل الحمید، دار عبد الدین محیي محمد: تحقیق

: ألبي محمد، محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدین عمدة القاري شرح صحیح البخاري -
 م.٢٠٠١ه = ١٤٢١ ط) (د. ،بیروت – دار الكتب العلمیةهـ)، ٨٥٥العینى (ت:
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هـ)، مكتبة ابن تیمیة، ٨٣٣ابن الجزري، (ت: ،الخیر ي: ألبغایة النهایة في طبقات القراء -
 هـ.    ١٣٥١عني بنشره ألول مرة: ج. برجستراسر عام 

ه)، دار ٥٦١عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا الجیالني (ت:ل: الغنیة لطالبي طریق الحق -
 م.١٩٩٦ه = ١٤١٦، ١، طــــــ بیروت إحیاء التراث العربي

ه)، دار ٨٥٢ألحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت:: فتح الباري شرح صحیح البخاري -
 ه. ١٣٧٩ ،ط) (د. بیروت، -المعرفة 

: ألحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مكتبة األسدي، فتح رب البریة بشرح نظم اآلجرومیة -
 م.    ٢٠١٠هـ =١،١٤٣١مكة المكرمة، ط

بكر، جالل الدین : لعبد الرحمن بن أبي الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر -
هـ ١٤٢٣، ١لبنان، ط ــــــ بیروت ـــــ تحقیق: یوسف النبهاني، دار الفكرهـ)، ٩١١السیوطي (ت:

 م.٢٠٠٣= 
هـ)، ١٢٥٠: لحمد بن ُمَحمَّد الرائقي (ت:فتح المتعال على القصیدة المسماة بالمیة األفعال -

 ،ط) ، (د.بالمدینة المنورةعیمي، مجلة الجامعة اإلسالمیة تحقیق: إبراهیم بن سلیمان البُ 
 هـ.   ١٤١٧

هـ)، تحقیق: السعید بن ٥٠٩: ألبي شجاع شیرویه الدیلمي (ت:الفردوس بمأثور الخطاب -
 م.١٩٨٦هـ =  ١،١٤٠٦بیروت، ط –بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة 

: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اهللا ق وبیان الفرقة الناجیةرَ ق بین الفِ رْ الفَ  -
 م. ٢،١٩٧٧بیروت، ط –هـ)، دار اآلفاق الجدیدة ٤٢٩ألسفراییني، (ت:ا

هـ)، تحقیق: محمد إبراهیم ٣٩٥: ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل (ت:الفروق اللغویة -
 ه.١٤١٢، ١ط القاهرة، ـــــ ر العلم والثقافة للنشر والتوزیعسلیم، دا

لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  (وهي األلفیة النحویة)، :الفریدة -
 ه.١٣٣٢، مطبعة الترقي، القاهرة ـــــ مصر، (د. ط)، هـ)٩١١(ت:

، ه)١٣٧٦(ت: : لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبيالفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالمي -
اس عام ه، وكمل بمطبعة البلدیة بف١٣٤٠ابتدئ طبعه بمطبعة إدارة المعارف بالرباط عام 

  ه.١٣٤٥
: لَعْبد الَحّي الكتاني واإلثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت فهرس الفهارس -

 م.    ١٩٨٢، ٢بیروت، ط –هـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي ١٣٨٢(ت:
هـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار ٧٦٤(ت: محمد بن شاكرصالح الدین، : لفوات الوفیات -

 م.     ١٩٧٣، ١بیروت، ط -صادر
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تحقیق: عماد ه)، ٩٧٢: لعبد اهللا بن أحمد الفاكهي (ت:الفواكه الجنیة على متممة اآلجرومیة -
 ه.١٤٣٠، ١علوان حسین، دار الفكر، عّمان، ط

مناوي : لعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي الفیض القدیر شرح الجامع الصغیر -
 م.١٩٩٤ه =  ١٤١٥، ١لبنان، ط –هـ)، دار الكتب العلمیة بیروت ١٠٣١(ت:

بي الفیض عبد : ألفیض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي -
عبد اهللا بن  حقیق: عبد الملك بنته)، ١٣٥٥الستار بن عبد الوهاب البكري الصدیقي (ت:

 م.٢٠٠٦ه = ١٤٢٧، ١ط ـــــ مكة المكرمة، دهیش، مكتبة األسدي
 هـ)، تحقیق: مكتب٨١٧: ألبي طاهر، محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (ت:القاموس المحیط -

 م.     ٢٠٠٥هـ =  ١٤٢٦، ٨لبنان، ط –بیروت  ـــــ تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة
ه = ١٤٢٤، ١بیروت، ط –ه)، دار الكتب العلمیة ٨٩٩: ألحمد زروق (ت:قواعد التصوف -

 م. ٢٠٠٣
، ٣المنصورة، ط –، دار الوفاء على اهللا بن علي ألبي الوفا، :القول السدید في علم التجوید -

 م. ٢٠٠٣هـ =  ١٤٢٤
اهللا القاضي، دار  ه)، تحقیق: أبو الفداء، عبد٦٣٠البن األثیر (ت: :الكامل في التاریخ -

 م. ١٩٨٧ه = ١٤٠٧، ١بیروت، ط الكتب العلمیة ـــــ
هـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل ٢٨٥: ألبي العباس بن یزید المبرد، (ت:في اللغة واألدب الكامل -

 م.    ١٩٩٧هـ = ١٤١٧، ٣القاهرة، ط –إبراهیم، دار الفكر العربي 
لسالم محمد هـ)، تحقیق: عبد ا١٨٠: ألبي بشر، عمرو بن عثمان الملقب سیبویه (ت:الكتاب -

 م.١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨، ٣القاهرة، ط ـــــ هارون، مكتبة الخانجي
 تحقیق: مهدي، هـ)١٧٠: ألبي عبد الرحمن، الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت:العینكتاب  -

 .، (د. ط) (د. ت)المخزومي، وٕابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد   ،بكر يب: ألالمقتصد في شرح اإلیضاحكتاب  -
دار الرشید ـــــ بغداد، (د. ط)،  تحقیق: د. كاظم بحر المرجان، هـ)،٤٧١الجرجاني (ت:

١٩٨٢.   
علي  هـ)، تحقیق:١١٥٨: محمد بن علي التهانوي (ت:كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -

 م.    ١٩٩٦، ١بیروت، ط ـــــ دحروج، مكتبة لبنان ناشرون
إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني  : ألبي الفداء،لخفاء ومزیل اإللباسكشف ا -

، تحقیق: عبد الحمید بن أحمد بن یوسف بن ــــــ بیروت هـ)، المكتبة العصریة١١٦٢(ت:
 م.    ٢٠٠٠هـ = ١،١٤٢٠هنداوي، ط
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هـ)، مكتبة المثنى، ١٠٦٧: لحاجي خلیفة (ت:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -
 م.    ١٩٤١ط) (د. بغداد،

: ألبي محمد، مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -
، ٣ط بیروت ـــــ لبنان، ــــــ محیي الدین رمضان، مؤسسة الرسالةه)، تحقیق: ٤٣٧(ت:

 م.١٩٨٤ه = ١٤٠٤
تحقیق: عدنان درویش  ومحمد هـ)، ١٠٩٤: ألبي البقاء، أیوب بن موسى الكفوي (ت:الكلیات -

 .ت) ، (د. ط) (د.یروتب –المصري، مؤسسة الرسالة 
دي : علي بن حسام الدین البرهانفوري الشهیر بالمتقي الهنكنز العمال في سنن األقوال واألفعال -

، ٥ط بیروت ــــ لبنان، ـــــ وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة هـ)، تحقیق: بكري حیاني٩٧٥(ت:
 م.     ١٩٨١هـ = ١٤٠١

: لتاج الدین، عبد اهللا بن عبد المؤمن بن الوجیه الواسطّي الكنز في القراءات العشر -
 هـ =١،١٤٢٥القاهرة، ط ـــــ لمشهداني، مكتبة الثقافة الدینیةهـ) تحقیق: خالد ا٧٤١(ت:

    م.٢٠٠٤
، ١ط: للحطَّاب الرعیني، مؤسسة الكتب الثقافیة، الكواكب الدریة على متممة اآلجرومیة -

 م.١٩٩٠ه = ١٤١٠
، تحقیق: عبد ه)١٠٣١(ت: : لعبد الرؤوف المناويالكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفیة -

 .ت) (د. ط) (د. ــــ مصر، حمدان، المكتبة األزهریة للتراث الحمید صالح
، هـ)١٠٦١: لنجم الدین محمد بن محمد الغزي (ت:الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة -

  م.  ١٩٩٧هـ = ١٤١٨، ١لبنان، ط –بیروت  ـــــ خلیل المنصور، دار الكتب العلمیةتحقیق: 
هـ)، تحقیق: مازن المبارك، ٣٣٧: ألبي القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، (ت:الالمات -

 م. ١٩٨٥هـ = ١٤٠٥، ٢دمشق، ط –دار الفكر 
الدین البغدادي المعروف : لعالء لباب التأویل في معاني التنزیل المسمى بتفسیر الخازن -

، ١بیروت، ط ـــــ د علي شاهین، دار الكتب العلمیةهـ)، تحقیق: محم٧٤١بالخازن (ت:
 هـ.١٤١٥

هـ) ٦١٦: ألبي البقاء، عبداهللا بن الحسین العكبري، (ت:اللباب في علل البناء واإلعراب -
 .  م١٩٩٥هـ = ١٤١٦، ١دمشق، ط ــــــ: عبد اإلله النبهان، دار الفكر تحقیق

هـ)، ٧٧٥حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل (ت: بي: ألاللباب في علوم الكتاب -
لبنان،  ــــــت بیرو  ـــــ لي محمد معوض، دار الكتب العلمیةتحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وع

 م.    ١٩٩٨هـ =  ١٤١٩، ١ط
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، ١دمشق، ط –الفكر  : لمحمد علي السَّراج، داراللباب في قواعد اللغة وآالت األدب والنحو -
   م.١٩٨٣هـ =  ١٤٠٣

، ٣بیروت، ط ـــــهـ)، دار صادر ٧١١ابن منظور (ت: : ألبي الفضل، جمال الدینلسان العرب -
 ه.ـ    ١٤١٤

هـ)، ٨٥٢: ألبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني (ت:لسان المیزان -
 م.    ٢٠٠٢، ١طتحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة، 

د الحلیم محمود، دار ه)، تحقیق: عب٧٠٩: البن عطاء اهللا السكندري (ت:لطائف المنن -
 .ت) ، (د.٢المعارف، ط

 ط) (د. ،بیروت ــــــ لهـ)، دار المناه٤٢٩: ألبي منصور الثعالبي (ت:اللطائف والظرائف -
 م.١٩٩٢

ه)، ٦١٩ت:إبراهیم الغافقي (: محمد بن عبد الواحد بن لمحات األنوار ونفحات األزهار -
، مكة المكرمة ــــــ جامعة أم القرى ،دار البشائر اإلسالمیة فوزي عبد المطلب،تحقیق: رفعت 

 م. ١٩٩٧هـ =  ١٤١٨، ١ط
هـ)، ٧٢٠: ألبي عبد اهللا، شمس الدین، المعروف بابن الصائغ (ت:اللمحة في شرح الملحة -

 المدینة المنورة ـــــ ث العلمي بالجامعة اإلسالمیةالبحتحقیق: إبراهیم بن سالم الصاعدي، عمادة 
 م. ٢٠٠٤هـ = ١٤٢٤، ١المملكة العربیة السعودیة، ط ــــــ

ه)، ٥٧٧عبد الرحمن بن محمد األنباري (ت: ،: ألبي البركاتلمع األدلة في أصول النحو -
 م.١٩٥٧ه = ١٣٧٧تحقیق: سعید األفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، (د. ط)، 

 ــــ : فائز فارس، دار الكتب الثقافیةه)، تحقیق٣٩٢(ت: الفتح بن جني يبألاللمع في العربیة:  -
 م.١٩٧٢ = هـ١٣٩٢ط) .الكویت، (د

، الدار العربیة للكتاب، طبعة جدیدة، ألحمد علم الدین الجندي اللهجات العربیة في التراث: -
١٩٨٣.  

هـ)، مؤسسة ١١٨٨: ألبي العون، محمد بن أحمد بن سالم السفاریني (ت:لوامع األنوار البهیة -
 م.     ١٩٨٢هـ =  ١٤٠٢، ٢الخافقین، دمشق، ط

: لفتحي حمودة البیومي، نشرة البحث العلمي في دار ما فات اإلنصاف في مسائل الخالف -
 م.١٩٧٨ ط) (د. العلوم،

 هشام بن یوسف بن اهللا عبد ألبي محمد، :المباحث المرضیة المتعلقة بـ (َمن) الشرطیة -
=  هـ١٤٠٨ ،١دمشق، ط كثیر ــــــ ابن المبارك، دار مازن: ، تحقیق)هـ٧٦١:ت(األنصاري، 

 م.١٩٨٧
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: ألبي بكر، أحمد بن الحسین بن ِمْهران النیسابورّى، المبسوط في القراءات العشر -
 م.    ١٩٨١ ط) (د. دمشق، –هـ)، تحقیق: سبیع حمزة حاكیمي، مجمع اللغة العربیة ٣٨١(ت:

، المعروف هللا، محمد بن محمد بن عبد الرحمن: ألبي عبد امتممة اآلجرومیة في علم العربیة -
 .ت) ، (د. م) (د. ط) (د.هـ)٩٥٤بالحطاب الرُّعیني (ت:

، دار ه)٧٢٣(ت: : البي عبد اهللا، محمد بن محمد بن داود الصنهاجيمتن اآلجرومیة -
 م.١٩٩٨ه = ١٤١٩، ١والتوزیع، طالصمیعي للنشر 

 ه)، تحقیق: صالح مهدي الفرطوسي، دار الرشید،٥٢١: البن السِّْید البطلیوسي (ت:المثلث -
 م.١٩٨١ ط) (د.

: أحمد بن محمد الخراط، مجمع الملك فهد لطباعة المجتبى من مشكل إعراب القرآن -
 ه.    ١٤٢٦ ط) (د. المصحف الشریف، المدینة المنورة،

، هـ)٥١٨: ألبي الفضل، أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني النیسابوري (ت:األمثالمجمع  -
 .ت) (د. ط) (د. ،لبنان ــــ بیروت –مید، دار المعرفة تحقیق: محمد محیى الدین عبد الح

: ألبي الحسن، علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
هـ = ١٤١٤ ط) (د. الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،هـ)، تحقیق: حسام ٨٠٧(ت:

 م.      ١٩٩٤
اعتنى بتصحیحه وترتیبه:  ،وهو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج :مجموع أشعار العرب -

 ، (د. ط)، (د. ت).الكویت –نشر والتوزیع ولیم بن الورد البروسي، دار ابن قتیبة للطباعة وال
دار ، هـ)٩١١الدین السیوطي (ت:: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل المحاضرات والمحاورات -

    .هـ١٤٢٤، ١الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
: ألبي الفتح، عثمان بن جني المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها -

، ط) (د. ــــــ مصر ن اإلسالمیةؤو ة األوقاف، المجلس األعلى للشهـ)، وزار ٣٩٢الموصلي (ت:
 م ١٩٩٩= ه١٤٢٠

هـ) ٤٥٨: ألبي الحسن، علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت:المحكم والمحیط األعظم -
 م.   ٢٠٠٠هـ =  ١٤٢١، ١بیروت، ط –تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة 

هـ)، تحقیق: یوسف الشیخ ٦٦٦: ألبي عبد اهللا، محمد بن أبي بكر الرازي (ت:مختار الصحاح -
 م.  ١٩٩٩هـ = ٥،١٤٢٠، طبیروت ــــــ المكتبة العصریةد، محم

: قیحق، تهـ)٧٧٦(ت: المالكي الجندي بن موسى خلیل بن إسحاقلمختصر العالمة خلیل:  -

 .م٢٠٠٥=  هـ١٤٢٦ ،١ط، القاهرةــــ  دار الحدیث، أجمد جاد
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 النحوي : ألبي عبد اهللا، الحسین ابن خالویهمن كتاب البدیع اءاتمختصر في شواذ القر  -
 .ت) (د. ط)، (د. ،، مكتبة المتنبي، القاهرةه)٣٧٠(ت:

، ١ط بیروت، العربي، التراث إحیاء دار جفال، میإبراه خلیل: تحقیق سیده، بنال: المخصص -
 .م١٩٩٦ = هـ١٤١٧

هـ)، تحقیق: ٧٥١م الجوزیة (ت:: البن قیّ مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین -
 م.   ١٩٩٦هـ =  ١٤١٦، ٣بیروت، ط –محمد المعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العربي 

: لمهدي المخزومي، مطبعة مصطفى البابي مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة النحو -
 م.١٩٥٨ه = ١٣٧٧، ٢الحلبي وأوالده بمصر، ط

ه)، تحقیق: محمد أبو ٣٥١د الواحد بن علي اللغوي (ت:: ألبي الطیب، عبمراتب النحویین -
 م.١٩٥٥ه = ١٣٧٥ ،ط) (د. ،القاهرة ـــــ كتبة نهضة مصرراهیم، مالفضل إب

هـ)، دار ١٠١٤: ألبي الحسن، نور الدین الهروي (ت:مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح -
 م.   ٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢، ١لبنان، ط –الفكر، بیروت 

: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي اللغة وأنواعها المزهر في علوم -
هـ = ١٤١٨، ١بیروت، ط –هـ)، تحقیق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة ٩١١(ت:

     م. ١٩٩٨
األردن،  ـــــ ح سلیمان قدارة، دار األمل، إربد: فخر صالمسائل خالفیة بین الخلیل وسیبویه -

 م.١٩٩٠ه = ١٤١٠، ١ط
ق: یحقت، ه)٣٧٧(ت: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ألبي علي، :المسائل الحلبیات -

 م.١٩٨٧ = ه١٤٠٧ ،١، طدمشق –دار القلم  ،حسن هنداوي
ه)، تحقیق: محمد كامل ٧٦٩: لبهاء الدین ابن عقیل (ت: المساعد على تسهیل الفوائد -

 م.١٩٨٢ه = ١٤٠٢، ١بركات، دار الفكر، دمشق، ط
هـ)، دار ٤٨٧: ألبي عبید، عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري (ت:والممالك المسالك -

 م.   ١٩٩٢ط)  (د. ،ـــــ بیروت الغرب اإلسالمي
 : ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویهالمستدرك على الصحیحین -

بیروت،  ،القادر عطا، دار الكتب العلمیة هـ)، تحقیق: مصطفى عبد٤٠٥(ت: النیسابوري
 م.   ١٩٩٠ه = ١،١٤١١ط

ه)، تحقیق:  ٣٠٧: ألبي یعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى، (ت:مسند أبي یعلى -
 م.١٩٨٩هـ = ٢،١٤١٠جدة، ط –حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث 
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: السید أبو یقهـ)، تحق٢٤١ن محمد بن حنبل (ت:عبد اهللا، أحمد ب ي: ألبمسند أحمد -
 م.    ١٩٩٨هـ = ١٤١٩، ١بیروت، ط –المعاطي النوري، عالم الكتب 

حققه ورتبه وضبط نصه:  )،ه١٤٠١ت:( النوري المعاطي محمد أبي لسیدل :المسند الجامع -
 م.    ١٩٩٣هـ = ١٤١٣، ١محمود محمد خلیل، دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط

، الُبستي محمد بن حبان بن أحمدبي حاتم، : ألوأعالم فقهاء األقطارمشاهیر علماء األمصار  -
المنصورة،  –، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع إبراهیمهـ)، تحقیق: مرزوق على ٣٥٤(ت:

 م. ١٩٩١هـ = ١،١٤١١ط
اتم هـ)، تحقیق: ح٤٣٧: ألبي محمد، مكي بن أبي طالب القیسي (ت:مشكل إعراب القرآن -

 ه.   ١٤٠٥، ٢بیروت، ط ـــــ مؤسسة الرسالةصالح الضامن، 
: ه)، تحقیق٤٧٦اللخمي (ت: : لمحمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقرامشیخة أبي طاهر  -

 م.١٩٩٧، ١الریاض، ط ـــــ تم بن عارف العوني، مكتبة الرشدالشریف حا
محمد، : ألبي العالء، عادل بن مصابیح الدرر في تناسب آیات القرآن الكریم والسور -

 ه.     ١٤٢٥ ط) (د. سالمیة بالمدینة المنورة،الجامعة اإل
: ألبي العباس، أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -

   .)، (د. ت)، (د. طبیروت –هـ)، المكتبة العلمیة ٧٧٠(ت:
حمد القوزي،  : لعوضالمصطلح النحوي، نشأته تطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري -

 م.١٩٨١ه = ١٤٠١، ١جامعة الریاض، ط –عمادة شؤون المكتبات 
هـ)، تحقیق: ٢٣٥: ألبي بكر، عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة (ت:مصنف ابن أبي شیبة -

 ه.١،١٤٠٩الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 
حقیق: نبهان یاسین ه)، ت٩١١: لجالل الدین السیوطي (ت:المطالع السعیدة في شرح الفریدة -

 م.١٩٧٧ ط) (د. بغداد، –حسین، دار الرسالة للطباعة 
للنشر والتوزیع ــــ الرباط، رفة ــــ: فوزي عبد الرزاق، دار المعالمطبوعات الحجریة في المغرب -

 ط)، (د. ت). (د.
ه)، ٧٩٢سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني (ت: :المطول، شرح تلخیص مفتاح العلوم -

 م.٢٠١٣ه = ١٤٣٤، ٣تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــــــ لبنان، ط
ه)، تحقیق: عبد الفتاح ٣٨٤: ألبي الحسن، علي بن عیسى الرماني (ت:معاني الحروف -

 م.١٩٨١ه = ١٤٠١، ٢ط المملكة العربیة السعودیة، –إسماعیل شلبي، دار الشروق 
هـ)، ٢١٥ألبي الحسن، سعید بن مسعدة، المعروف باألخفش األوسط (ت:معاني القرآن:  -

    م.١٩٩٠هـ =١٤١١، ١القاهرة، ط ــــ تحقیق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي
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تحقیق: أحمد یوسف نجاتي  هـ)،٢٠٧: ألبي زكریا، یحیى بن زیاد الفراء (ت:معاني القرآن -

ه ١٣٧٤، ١ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط

    م.١٩٥٥= 

ه)، تقدیم: عیسى شحاتة عیسى، دار قباء ١٨٩: لعلي بن حمزة الكسائي (ت:معاني القرآن -
 .١٩٩٨ (د. ط) القاهرة، –للنشر والتوزیع 

 م.١٩٨٥، ٢، طبیروت –د العدناني، مكتبة لبنان لمحم: معجم األخطاء الشائعة -
إحسان عباس،  هـ)، تحقیق:٦٢٦: ألبي عبد اهللا، یاقوت بن عبد اهللا الحموي (ت:معجم األدباء -

 م.  ١٩٩٣هـ = ١،١٤١٤بیروت، ط ـــــ دار الغرب اإلسالمي
والنشر، : لعادل نویهض، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة رأعالم الجزائ ممعج -

 م. ١٩٨٠هـ =٢،١٤٠٠لبنان، ط –بیروت 
تحقیق:  هـ)،٣٦٠: ألبي القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني (ت:المعجم األوسط -

، القاهرة –الحسیني، دار الحرمین  طارق بن عوض اهللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم
 م.١٩٩٥ه = ١٤١٥، ١ط

بیروت،  ـــــ هـ)، دار صادر٦٢٦اهللا الحموي (ت:عبد  : ألبي عبد اهللا، یاقوت بنمعجم البلدان -
 م.    ١٩٩٥، ٢ط

بیروت،  ــــ هـ)، دار الجیل١٤٢٢لم محیسن (ت:: لمحمد سامعجم حفاظ القرآن عبر التاریخ -
 م.     ١٩٩٢هـ = ١٤١٢، ١ط

هـ)، ٣٥٠: ألبي إبراهیم، إسحاق بن إبراهیم بن الحسین الفارابي، (ت:معجم دیوان األدب -
 (د، ط) القاهرة، ــــ ر الشعب للصحافة والطباعة والنشرتحقیق: أحمد مختار عمر، مؤسسة دا

 م.    ٢٠٠٣ه = ١٤٢٤
هـ)، تصحیح وتعلیق:  ٣٨٤رزباني (ت:: ألبي عبید اهللا، محمد بن عمران الممعجم الشعراء -

 م.   ١٩٨٢هـ = ١٤٠٢، ٢لبنان، ط –بیروت  ـــــ دار الكتب العلمیة . كرنكو،ف
هـ)، تحقیق: ٣٦٠: ألبي القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني (ت:المعجم الصغیر -

 م. ١٩٨٥ه = ١٤٠٥، ١بیروت، ط -محمد شكور محمود، المكتب اإلسالمي 
= هـ ١٤٢٢ ،١ط ،دمشق ـــــالدین  دار سعد ،اللطیف الخطیب عبد للدكتور القراءات:معجم  -

 .  م٢٠٠٢
العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة  ألحمد مختار عمر وعبد: معجم القراءات القرآنیة -

 م.١٩٨٨ه = ١٤٠٨، ٢الكویت، ط
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، ١لعبد الغني الدقر، دار القلم ـــــ دمشق، طالقواعد العربیة في النحو والتصریف: معجم   -
 م. ١٩٨٦ه = ١٤٠٦

بیروت،  ،هـ)، مكتبة المثنى١٤٠٨دمشق (ت: : لعمر بن رضا بن محمد كحالةمعجم المؤلفین -
 م.      ١٩٥٩ه = ١٣٧٨

: َألبي عبد اهللا، محمد بن عبد الَواحد الدَّقَّاق، معجم مشایخ محمد بن عبد الواحد الدقَّاق -
، ١الریاض، ط ـــــ وني، مكتبة الرشد للنشر والتوزیعهـ)، تعلیق: حاتم بن عارف الع٥١٦(ت:

 م.   ١٩٩٧هـ =  ١٤١٨
 القاهرة، ـــــ الرحمن عبد المنعم، دار الفضیلة لمحمود عبد: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة -

 .ت) (د. ط) (د.
هـ)، ١٣٥١: یوسف بن إلیان بن موسى سركیس (ت:معجم المطبوعات العربیة والمعربة -

 م.١٩٢٨هـ = ١٣٤٦مطبعة سركیس بمصر 
تقدیم: عبد اهللا ه)، ١٣٩١: إلدریس بن الماحي القیطوني (ت:معجم المطبوعات المغربیة -

 م.١٩٨٨(د. ط)،  ـــــ المغرب كنون، مطابع سال
: ألبي الفضل، أحمد بن المعجم المفهرس أو تجرید أسانید الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة -

ــــــــ  د شكور المیادیني، مؤسسة الرسالةهـ)، تحقیق: محم٨٥٢علي بن حجر العسقالني (ت:
              م.   ١٩٩٨هـ = ١٤١٨، ١بیروت، ط

ه)، تحقیق: عبد ١٢٢٤: ألحمد بن عجیبة الحسني (ت:معراج التشّوف إلى حقائق التصوف -
 .ت) (د. ط) (د. ،الدار البیضاء ــــــ الثقافي المغربي المجید َخّیالي، مركز التراث

: ، تحقیق)هـ٤٥٨:ت( البیهقي علي بن الحسین بن ألبي بكر، أحمد :معرفة السنن واآلثار -
 م.  ١٩٩١ = هـ١٤١٢ ،١القاهرة، ط – الوفاء دار قلعجي،  أمین المعطي عبد

: ألبي محمد، جمال الدین، ابن هشام األنصاري مغني اللبیب عن كتب األعاریب -
  .م١٩٨٥، ٦دمشق، ط ـــــك ومحمد علي حمد اهللا، دار الفكرهـ)، تحقیق: مازن المبار ٧٦١(ت:

هـ)، تحقیق:  ٨٠٦الحافظ العراقي (ت:: ألبي الفضل المغني عن حمل األسفار في األسفار -
 م.١٩٩٥هـ = ١٤١٥ ،ط) (د. ،الریاض ـــــ بد المقصود، مكتبة طبریةأشرف ع

: ألبي عبد اهللا، محمد بن عمر بن الحسن، الملقب بفخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب -
 هـ.   ٣،١٤٢٠بیروت، ط ــــــ هـ)، دار إحیاء التراث العربي٦٠٦(ت:

هـ) تحقیق: ٤٧١: ألبي بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت:الصرفالمفتاح في  -
 م.  ١٩٨٧هـ = ١٤٠٧، ١بیروت، ط ــــــ ي توفیق الَحَمد، مؤسسة الرسالةعل
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 هـ)، دار الكتب٦٢٦: ألبي یعقوب، یوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي (ت:مفتاح العلوم -
   م.   ١٩٨٧هـ =  ١٤٠٧، ٢لبنان، ط ـــــــ بیروت ـــــــ العلمیة

: ألبي القاسم، الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى المفردات في غریب القرآن -
 ه.    ١،١٤١٢بیروت، ط ـــــــ الداودي، دار القلم هـ)، تحقیق: صفوان عدنان٥٠٢(ت:

: ألبي القاسم، محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهللا الزمخشري   المفصل في صنعة اإلعراب -
 م.   ١٩٩٣، ١بیروت، ط ـــــــمكتبة الهالل هـ)، تحقیق: علي بو ملحم، ٥٣٨(ت:

هـ)، تحقیق: أحمد محمد ١٦٨مفضل بن محمد بن یعلى بن سالم الضبي (ت: لل المفضلیات: -
 .ت) ، (د.٦القاهرة، ط ــــــ المعارف شاكر وعبد السالم محمد هارون، دار

: ألبي الخیر، محمد بن المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة -
لخشت، دار الكتاب هـ)، تحقیق: محمد عثمان ا٩٠٢عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت:

 م. ١٩٨٥هـ =  ١٤٠٥، ١بیروت، ط ــــــ العربي
: ألبي إسحاق، إبراهیم بن موسى الشاطبي الكافیةالمقاصد الشافیة في شرح الخالصة  -

ه = ١٤٢٨، ١ه)، تحقیق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، جامعة أم القرى، ط٥٩٠(ت:
 م.٢٠٠٧

: لبدر الدین، محمود بن أحمد بن موسى المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح األلفیة -
، ١، طبیروت ــــــ الكتب العلمیةدار ه)، تحقیق: محمد باسل عیون السود، ٨٥٥العیني (ت:

 م.   ٢٠٠٥ه = ١٣٢٦
محمد هـ)، تحقیق: عبد السالم ٣٩٥: ألبي الحسین، أحمد بن فارس (ت:مقاییس اللغة -

 م.   ١٩٧٩هـ = ١٣٩٩ ،ط) (د. ــــــ بیروت هارون، دار الفكر
عبد هـ)، تحقیق: محمد ٢٨٥: ألبي العباس، محمد بن یزید، المعروف بالمبرد (ت:المقتضب -

 م.    ١٩٧٩ه = ١٣٩٩، ٢بیروت، ط ـــــ یمة، عالم الكتبضالخالق ع
ه)، تحقیق: أحمد عبد الستار ٦٦٩: لعلي بن مؤمن، المعروف بابن عصفور (ت:المقرب -

 م.١٩٧٢ه = ١٣٩٢، ١ط بغداد، مطبعة العاني ـــــ الجواري، وعبد اهللا الجبوري،
ألبي حامد، محمد بن محمد الطوسي،  :المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى -

 م.   ١٩٨٧ه = ١٤٠٧، ١هـ)، تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي، قبرص، ط٥٠٥(ت:
ه)، تحقیق: ماجد الذهبي، ٢٠٧: ألبي زكریا، یحیى بن زیاد الفراء (ت:المقصور والممدود -

 م.١٩٨٨ه = ١٤٠٨، ٢بیروت، ط –مؤسسة الرسالة 
هـ)، دار ٥١٦بن علي بن محمد بن عثمان، الحریري (ت:: ألبي محمد، القاسم ملحة اإلعراب -

 م.   ٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦، ١، طالقاهرة –السالم 
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: محمد سید هـ)، تحقیق ٥٤٨: ألبي بكر، محمد بن عبد الكریم الشهرستاني (ت:الملل والنحل -
 ه.١٤٠٤ ط) (د. بیروت، ـــــ كیالني، دار المعرفة

: ألبي الحسن، علي بن مؤمن بن محمد، المعروف بابن عصفور  الممتع الكبیر في التصریف -
 م.      ١٩٩٦، ١هـ)، مكتبة لبنان، ط٦٦٩اإلشبیلي (ت:

هیم هـ)، تحقیق: إبرا٣٨٤: ألبي الحسن، علي بن عیسى الرماني (ت:منازل الحروف -
     .ت) (د. ط) (د. ،عمان ــــــ السامرائي، دار الفكر

، ــــ بیروتهـ)، دار إحیاء التراث ٣٩٢:بن جني الموصلي (ت: ألبي الفتح، عثمان المنصف -
 م.   ١٩٥٤هـ = ١٣٧٣، ١ط

هـ)، تحقیق: ٨٧٤: ألبي المحاسن، جمال الدین (ت:المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي -
 ت). ، (د. ط) (د.ن، الهیئة المصریة العامة للكتابمحمد محمد أمی

 أضواء، التمیمي علي بن خلیفة بن محمدل :طوائف من توحید األسماء والصفاتمواقف ال -
 .م٢٠٠٢=  هـ١٤٢٢ ،١ط، السعودیة العربیة المملكة الریاض ــــــ السلف ــــــ

، الرحمن عبد بن محمد بن محمد ،اهللا عبد ألبي :شرح مختصر خلیلمواهب الجلیل في  -
 .م١٩٩٢ = هـ١٤١٢ ،٣ط ـــــ بیروت، الفكر دار، )هـ٩٥٤:ت( الرُّعیني بالحطاب المعروف

ه = ١٤١٧، ١: لمحمد حجي، دار الغرب اإلسالمي ــــ بیروت، طموسوعة أعالم المغرب -
 م.١٩٩٦

الباقي، محمد فؤاد عبد  :تحقیقه)، ١٧٩(ت: اَألْصَبِحي َأَنس بنَماِلك ل: موطأ اإلمام مالك -
 .م١٩٨٥ه = ١٤٠٦ ،ط) (د. ،بیروت عربي ــــــدار إحیاء التراث ال

ه)، ١٢٧٨بن عبد اهللا الكنغراوي (ت: صدر الدین ألبي طلحة،: الكوفي الموفي في النحو -
 ه.١٣٦٨ ط) (د. ، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق،طارتعلیق: محمد بهجة البی

 الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد ،اهللا عبد ألبي: الرجال نقد في االعتدال میزان -
، لبنان ــــــ بیروت والنشر ــــــ للطباعة المعرفة دار، البجاوي محمد علي: تحقیق، )هـ٧٤٨:ت(
 .م١٩٦٣ = ه١٣٨٢ ،١ط

 م.١٩٦٠ه = ١٣٨٠ ،٢ط طنجة، ،الَحَسني وننُّ اهللا كَ  عبدل :في األدب العربي النبوغ المغربي -
، )هـ٥٨١:ت( السهیلي أحمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد ،القاسم : ألبينتائج الفكر في النحو -

 .م١٩٩٢ = ١٤١٢: ١، طبیروت ـــــ العلمیة الكتب دار
 . ١٩٦٦، ٣بمصر، ط المعارف دار، )هـ١٣٩٨:ت( حسن عباسل: النحو الوافي -
 :قیحق، ت)هـ٥٧٧:ت( األنباري الدین كمال : ألبي البركات،نزهة األلباء في طبقات األدباء -

 .م١٩٨٥ = ه١٤٠٥ ،٣ط، األردن ــــــ الزرقاء المنار ـــــ مكتبة، السامرائي إبراهیم
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، )هـ٨٣٣:ت( الجزري، ابن ، محمد بن یوسف،الخیر ألبي: النشر في القراءات العشر -
 ،ــــ بیروت العلمیة بالكت دار تصویر ـــــ الكبرى التجاریة المطبعة، الضباع محمد علي: قیحقت

 ت). (د. ط) (د.
: ، تحقیقلخزرجياألنصاري ا ألحمد سكیرجفي شرح نظم ابن كیران في البیان:  م الجمانظن -

 .ت) (د. ط) (د. )محمد الراضي كنون، (د. م
 الدین شهاب: لالخطیب بن الدین لسان وزیرها وذكر الرطیب، األندلس غصن من الطیب نفح -

 بیروت ــــ صادر دار، عباس إحسان: قیحق، ت)هـ١٠٤١:ت( التلمساني المقري محمد بن أحمد
 م.١٩٦٨ ،١ط، لبنان ـــــ

بد ه)، تحقیق: ع٧٤٥(ت: ألبي حیان األندلسي :في شرح غایة اإلحسان النكت الحسان -
 م.١٩٨٥ه = ١٤٠٥، ١ط بیروت ــــ لبنان، الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة ـــــ

 الترمذي الحسن بن علي بن محمدألبي عبد اهللا، : نوادر األصول في أحادیث الرسول -
 .م١٩٩٢ ،ط) (د. ،بیروت ـــــ الجیل دار ،عمیرة الرحمن عبد: تحقیق ،)هـ٣٢٠:ت(

، الهاللي ، أحمد بن عبد العزیزألبي العباس :للعالمة خلیل نور البصر شرح خطبة المختصر -
مكتبة اإلمام  محمد األمین، دار یوسف بن تاشفین ـــــمراجعة وتصحیح: محمد محمود ولد 

 م.٢٠٠٧ه = ١٤٢٨، ١مالك، ط
مصر،  ، دار التألیف ـــــصقر إبراهیم محمد حامدلق في صحة أعمال الطریق: نور التحقی -

 م.١٩٧٠ه = ١٣٩٠، ٢ط
 دار، )هـ١٠٣٨:ت( الَعْیَدُروس اهللا عبد بن القادر عبدل :النور السافر عن أخبار القرن العاشر -

 ه.١٤٠٥ ،١ط، بیروت ــــــ العلمیة الكتب
ه)، إشراف وتقدیم: عبد الحمید ١٠٦٣(ت: لتنبكتيألحمد بابا ا :نیل االبتهاج بتطریز الدیباج -

 م.١٩٨٩ه = ١٣٩٨، ١طرابلس، ط ، منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة ــــــعبد اهللا الهرامة
 عصام: تحقیق، )هـ١٢٥٠:ت( الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد: لنیل األوطار -

 .م١٩٩٣ = هـ١٤١٣ ،١ط، مصر الحدیث ـــــ دار، الصبابطي الدین
، )هـ١٣٩٩:ت( البغدادي باشا سماعیلإل :المصنفین وآثار المؤلفین أسماء یة العارفیندْ هِ  -

 م.١٩٥١ ،ط) (د. ،استانبول البهیة مطبعتها في الجلیلة المعارف وكالة بعنایة طبع
: لجالل الدین، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

، ١لبنان، ط –بیروت  شمس الدین، دار الكتب العلمیة ـــــمد ه)، تحقیق: أح٩١١(ت:
 م.١٩٩٨ه = ١٤١٨

: قیحق، ت)هـ٧٦٤:ت( الصفدي اهللا عبد بن أیبك بن خلیل الدین صالح: لالوافي بالوفیات -
 .م٢٠٠٠ = هـ١٤٢٠ط) (د. ،بیروت – التراث إحیاء دار، مصطفى وتركي األرناؤوط أحمد
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ـــــ  والتوزیع للنشر الرایة دار، اهللا باعبد محمد باكریم محمدل :وسطیة أهل السنة بین الفرق -
 .م١٩٩٤=  هـ١٤١٥ ،١، طالریاض

 بن إبراهیم بن محمد بن أحمد الدین شمس ،العباس ألبي: الزمان أبناء وأنباء وفیات األعیان -
، ١، طبیروت –صادر دار، عباس إحسان: قیحق، ت)هـ٦٨١:المتوفى( خلكان ابن بكر أبي

١٩٧١. 
 إسماعیل بن محمد بن الملك عبد، منصور ألبي :العصر أهل محاسن في الدهر مةیتی -

 ،١ط، لبنان – بیروت ـــــ العلمیة الكتب دار، قمحیة محمد مفید :قیحق، ت)هـ٤٢٩:ت( الثعالبي
 .م١٩٨٣ـ=  ه١٤٠٣

 القندوزي، تعلیق: عالء الدین األعلمي، البلخي : لسلیمان بن الشیخ إبراهیمینابیع المودة -
 م.١٩٩٧ه = ١٤١٨، ١لبنان، ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـــــ بیروت ـــــ

 ثالثًا: ثبت البحوث والرسائل واألطاریح:
 الُبْصَروي خلیل بن محمد الدین لمحب القرآن: من الكرسيّ  وآیة سورة ثالثین إعراب -

أ. د. عبد اشراف  الّراوي، أطروحة دكتوراه، مجید علي نوفل وتحقیق: دراسة ،)هـ ٨٨٩ت:(
  م.٢٠٠٦=  هـ١٤٢٧ ، جامعة الموصل ــــ كلیة اآلداب،الوهاب محمد علي العدواني

: سهیل أحمد سلیمان أبو زهیر، حاشیة الفیشي على شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام -

دراسة وتحقیق، رسالة ماجستیر، بإشراف: د. محمود محمد العامودي، الجامعة اإلسالمیة، 

 م.٢٠٠٢ه = ١٤٢٣غزة، 

دكتوراه، بإشراف: د.  أطروحة: زاهدة محمد عبداهللا، الحدود النحویة من النشأة إلى االستقرار -

 م.  ١٩٩٤ه = ١٤١٥الوهاب العدواني، جامعة الموصل، كلیة اآلداب،  عبد

ه)، رسالة ماجستیر، دراسة ٨٨٩الدین، علي بن عبداهللا السنهوري (ت: : لنورشرح اآلجرومیة -

زید بن نافع السلمي، بإشراف: محسن بن سالم العمیري، كلیة اللغة  وتحقیق: موسى بن

 ه.١٤٢٦المملكة العربیة السعودیة،  –جامعة أم القرى ، العربیة

ه)، تحقیق ودراسة: ٧١٦: ألبي إسحاق، إبراهیم بن أحمد الغافقي (ت:شرح جمل الزجاجي -
حمودة بن عتیق بن راضي المعبدي الحربي، رسالة ماجستیر، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم 

 م. ١٩٩٦ه = ١٤١٦القرى، المملكة العربیة السعودیة، بإشراف: سعد بن حمدان الغافقي، 
 َمْنَده بن یحیى بن محمد بن إسحاق بن محمد اهللا، عبد ألبي :فتح الباب في الكنى واأللقاب -

عبد العزیز عبید اهللا الرحماني، إشراف: د. : ، أطروحة دكتوراه، دراسة وتحقیق)هـ٣٩٥:ت(
 ه. ١٤٠٧عبد الوهاب فاید، كلیة الدعوة وأصول الدین، جامعة أم القرى ـــــ مكة المكرمة، 

 
۳٥۰ 



 ثبت المصادر والمراجع
 

: ألحمد بن محمد بن أحمد القرشي، مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، مسائل (إذن) -

 هـ.    ١٤٢٣، لسنة ١١٩العدد 

: ـــ دراسة موازنة ـــ علي جمیل عباس المصطلح الصرفي في العین والكتاب ودقائق التصریف -

 عة الموصلجام ،إشراف أ. د. عبد الوهاب محمد علي العدوانيالسامرائي، أطروحة دكتوراه، 

   .م١٩٩٠=هـ ١٤٠٩كلیة اآلداب،  ــــــ

ربیع  :تحقیق ، دراسةرسالة ماجستیر ،ألبي الحسن البكري :النفحة الندیة على التحفة الوردیة -

      م.٢٠١٣، بإشراف: د. نوفل مجید علي، جامعة الموصل، كلیة اآلداب، كمال سلیم

 

 
۳٥۱ 



۳٥۲ 

abstract 

      This book is named (al-eqd al-jawhari min fath al-hay al-qayum fi 
hall sharh al-Azhari ala muqadimat ibin Agrom) is a footnote to explain  
Khaled al-Azhari on the front Agrom famous so Grammer , a book 
author Moroccan famous son of the deceased Haj peaceful Almrdasi 
year ( 1316 AH ) , the author has dealt with in this book most of the 
main doors grammatical Following the usually Alajromeh.                     

     The book is quite an important reference for students of Arabic in 
various academic levels and ages; because it deals with the study of 
Arabic in a simplified format is far from complexity and ambiguity.          

     This work has served as a study and investigation , it has been 
translated for the author of adequate translation stating the year of his 
birth and death known as the most important books, as well as the 
elderly reported.                                                                         

       At the Department of Investigation served this work translated 
technical margins for most flags author who mentioned in his book , as 
well as it has served to clarify Guamdah this book and refer to the 
grammatical issues most sources relied upon by the author.                 

     In conclusion, I hope that I have been able to work in this modest , 
perfect God                                                                               
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